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WIJZIGINGEN NOMENCLATUUR SINDS 2000
Strafwetgeving is steeds in evolutie. Dit heeft tot gevolg dat ook de nomenclatuur van de misdrijven (PV-register), gebruikt door de politieambtenaren om
proces-verbaal op te stellen, aan verandering onderhevig is en dus op geregelde tijdstippen een update moet ondergaan. In concreto betekent dit dat er
enerzijds bepaalde feitqualificaties (QLF) kunnen verdwijnen (desactivatie) wegens niet langer relevant en dat er anderzijds nieuwe feitcodes kunnen
bijkomen. Dit addendum geeft een kort overzicht van de wijzigingen welke hebben plaatsgevonden sinds het jaar 2000. Met deze aanpassingen moet men
vanzelfsprekend rekening houden bij het vergelijken van de cijfers van bepaalde misdrijven over de jaren heen.

1.creatie van nieuwe feitcodes
1.1. april 2002
Milieu (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
7358 Inbreuken op de wetgeving inzake vuurwerk
7359 Nucleair transport en installaties
7360 Niet-proliferatie van radio-actieve bestanddelen en atoomtechnologie
7363 Inbreuken op de wetgeving inzake vervoer van afval
7364 Inbreuken op de wetgeving inzake afvalverbranding, gepleegd door een beroepspersoon
7365 Inbreuken op de wetgeving inzake sluikstorten, gepleegd door een beroepspersoon
7366 Inbreuken op de wetgeving inzake afval, andere inbreuken gepleegd door een beroepspersoon
7367 Inbreuken op de wetgeving inzake afvalverbranding, gepleegd door een particulier
7368 Inbreuken op de wetgeving inzake sluikstorten, gepleegd door een particulier
7369 Inbreuken op de wetgeving inzake afval, andere inbreuken gepleegd door een particulier
Informatica (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
7354 Valsheid in informatica
7355 Gebruik van valsheid in informatica
7356 Informaticafraude
7357 Inbreuken tegen de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van informaticasystemen
Verdovende middelen (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
7353 Teelt van drugs
Dierenbescherming (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
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7361 Bescherming van dieren: inbreuken op de CITES wetgeving
7362 Bescherming van dieren: hondengevecht
Ziekten/Overlijden/Vermist (geen misdrijf)
QLF inhoud QLF
7351 Niet geïdentificeerd lijk
7352 Persoon met geheugenverlies

1.2. november 2003
Inbreuken eigen aan politieambtenaren (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
7370 Stakingsrecht politieambtenaren - geen gevolg geven aan het bevel het werk verder te zetten of te hervatten.
Stakingsrecht politieambtenaren - een politieambtenaar ertoe bewegen geen gevolg te geven aan het bevel om het werk verder te zetten of te
7371 hervatten.

1.3. september 2004
Foltering (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
7380 Foltering
Foltering door een openbaar officier of ambtenaar, drager of agent van de openbare macht die handelt naar aanleiding van de uitoefening van zijn
7381 bediening.
Foltering door openbaar officier/ambtenaar, drager/agent van openbare macht die handelt naar aanleiding van uitoefening bediening, waarbij
7382 ongeneeslijke ziekte, hetzij blijvende fysieke/psychische ongeschiktheid, hetzij ... werd veroorzaakt.
Foltering door openbaar officier/ambtenaar, drager/agent van openbare macht die handelt naar aanleiding van uitoefening bediening, waarbij de dood
7397 werd veroorzaakt en gepleegd is zonder oogmerk te doden.
Foltering op persoon die ten gevolge van zwangerschap, ziekte, dan wel lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid of wegens precaire
7398 toestand bijzonder kwetsbaar is.
Foltering op persoon die ten gevolge van zwangerschap, ziekte, dan wel lichamelijk/geestelijk gebrek/onvolwaardigheid of precaire toestand bijzonder
7399 kwetsbaar is en waarbij ongeneeslijke ziekte, hetzij blijvende fysieke/psychische.... werd veroorzaakt.
Foltering op persoon die ten gevolge van zwangerschap, ziekte, dan wel lichamelijk/geestelijk gebrek/onvolwaardigheid of precaire toestand bijzonder
7400 kwetsbaar is en waarbij de dood werd veroorzaakt en gepleegd is zonder oogmerk te doden.
7401 Foltering op een minderjarige
Foltering op minderjarige door vader, moeder of andere bloedverwant in opgaande lijn, door enig ander persoon die gezag heeft of die hem onder
7402 bewaring heeft of door iedere meerderjarige persoon die occasioneel of gewoonlijk met slachtoffer samenleeft.
Foltering op een minderjarige, waarbij een ongeneeslijke ziekte, hetzij blijvende fysieke of psychische ongeschiktheid, hetzij het volledig verlies van een
7403 orgaan of het gebruik van een orgaan, hetzij een zware verminking werd veroorzaakt.
7404 Foltering op een minderjarige, waarbij de dood werd veroorzaakt en gepleegd is zonder het oogmerk om te doden.
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Foltering van een persoon, waarbij een ongeneeslijke ziekte, hetzij blijvende fysieke of psychische ongeschiktheid, hetzij het volledig verlies van een
7405 orgaan of het gebruik van een orgaan, hetzij een zware verminking werd veroorzaakt.
7406 Foltering van een persoon, waarbij de dood werd veroorzaakt en gepleegd is zonder het oogmerk om te doden.
Foltering persoon die uit hoofde lichaams-/geestestoestand niet bij machte is in onderhoud te voorzien, door vader, moeder of andere bloedverwanten
7407 in opgaande lijn, door enig ander persoon die gezag heeft of die hem onder zijn bewaring heeft of door ...
Foltering persoon die uit hoofde lichaams-/geestestoestand niet bij machte is in onderhoud te voorzien, door vader, moeder of ....,waarbij een
7408 ongeneeslijke ziekte, hetzij blijvende fysieke of psychische ongeschiktheid, hetzij .... werd veroorzaakt.
Foltering persoon die uit hoofde lichaams-/geestestoestand niet bij machte is in onderhoud te voorzien, door vader, moeder of andere bloedverwanten
7409 in opgaande lijn, door..., waarbij de dood werd veroorzaakt en gepleegd is zonder het oogmerk om te doden.
7410 Onmenselijke behandeling
Onmenselijke behandeling door een openbaar officier of ambtenaar, drager of agent van de openbare macht die handelt naar aanleiding van de
7411 uitoefening van zijn bediening.
Onmenselijke behandeling door openbaar officier/ambtenaar, drager/agent openbare macht die handelt naar aanleiding van uitoefening bediening,
7412 waarbij ongeneeslijke ziekte, hetzij blijvende fysieke/psychische ongeschiktheid, ... werd veroorzaakt.
Onmenselijke behandeling door openbaar officier/ambtenaar, drager/agent van openbare macht die handelt naar aanleiding van uitoefening bediening,
7413 waarbij de dood werd veroorzaakt en gepleegd is zonder oogmerk te doden.
Onmenselijke behandeling van persoon die ten gevolge van zwangerschap, ziekte, dan wel lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid of
7414 wegens precaire toestand bijzonder kwetsbaar is.
Onmenselijke behandeling van persoon die ten gevolge van zwangerschap, ziekte, dan wel lichamelijk/geestelijk gebrek/onvolwaardigheid of precaire
7415 toestand bijzonder kwetsbaar is, waarbij ongeneeslijke ziekte, hetzij blijvende fysieke/...werd veroorzaakt.
Onmenselijke behandeling van persoon die ten gevolge van zwangerschap, ziekte, dan wel lichamelijk/geestelijk gebrek/onvolwaardigheid of precaire
7416 toestand bijzonder kwetsbaar is en waarbij de dood werd veroorzaakt en gepleegd is zonder oogmerk te doden.
7417 Onmenselijke behandeling van een minderjarige.
Onmenselijke behandeling van minderjarige door vader, moeder of andere bloedverwant in opgaande lijn, door enig persoon die gezag heeft of die hem
7418 onder bewaring heeft of door meerderjarige persoon die occasioneel/gewoonlijk met slachtoffer samenleeft.
Onmenselijke behandeling van een minderjarige, waarbij een ongeneeslijke ziekte, hetzij blijvende fysieke of psychische ongeschiktheid, hetzij het
7419 volledig verlies van een orgaan of het gebruik van orgaan, hetzij zware verminking werd veroorzaakt.
7420 Onmenselijke behandeling van een minderjarige, waarbij de dood werd veroorzaakt en gepleegd is zonder het oogmerk om te doden.
Onmenselijke behandeling van een persoon, waarbij een ongeneeslijke ziekte, hetzij blijvende fysieke of psychische ongeschiktheid, hetzij het volledig
7421 verlies van een orgaan of het gebruik van een orgaan, hetzij een zware verminking werd veroorzaakt.
7422 Onmenselijke behandeling van een persoon, waarbij de dood werd veroorzaakt en gepleegd is zonder het oogmerk om te doden.
Onmenselijke behandeling persoon die uit hoofde lichaams-/geestestoestand niet bij machte is in onderhoud te voorzien, door vader, moeder of andere
7423 bloedverwanten in opgaande lijn, door enig ander persoon die gezag heeft of door ...
Onmenselijke behandeling persoon die uit hoofde lichaams-/geestestoestand niet bij machte is in onderhoud te voorzien, door vader, moeder of
7424 ....,waarbij een ongeneeslijke ziekte, hetzij blijvende fysieke/psychische .... werd veroorzaakt.
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Onmenselijke behandeling persoon die uit hoofde lichaams-/geestestoestand niet bij machte is in onderhoud te voorzien, door vader, moeder of ....,
7425 waarbij de dood werd veroorzaakt en gepleegd is zonder het oogmerk om te doden.
7426 Onterende behandeling
Hormonen (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
7372 Aantreffen van hormonen bij een levend dier : doping
7373 Aantreffen van hormonen bij een levend dier : vetmesting
7374 Aantreffen van hormonen bij een karkas
7375 Aantreffen van hormonen bij een mens
7376 Aantreffen van hormonen in veevoeder
7377 Bezit van hormonen
7378 Aanmaak van hormonen
7379 Distributie van hormonen
Vreemdelingenwetgeving (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
Hulpverlening aan vreemdeling bij de voorbereiding van de illegale binnenkomst/verblijf in het Rijk of handelingen die deze daad hebben
7427 vergemakkelijkt, of in de daden die de feiten hebben volbracht.
Hulpverlening aan vreemdeling bij binnendringen/verblijven op het grondgebied van een staat, die deel uitmaakt van een internationale conventie van
7428 grensoverschrijding, die België ertoe verbindt op te treden bij het binnenkomen/verblijven in deze staat.
7429 Exploitatie vreemdeling andere - behalve economische en sexuele - in het kader van de mensenhandel.
Misbruik maken van de kwetsbare positie van een vreemdeling, tengevolge van zijn illegale situatie, door hem een gebouw, kamer of elk ander lokaal te
7430 verkopen, te verhuren of ter beschikking te stellen met de intentie een abnormaal profijt te realiseren.
7431 Economische exploitatie vreemdeling - buiten arbeid - in het kader van de mensenhandel
Uitbuiting ontucht (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
7383
7384
7385
7386
7387
7388
7389
7390
7391

Aanwerven, meenemen, wegbrengen of bij zich houden van een minderjarige minder dan 16 jaar, met het oog op het plegen van ontucht of prostitutie
Houden van een huis van ontucht, waar minderjarigen minder dan 16 jaar ontucht of prostitutie plegen, in het kader van mensenhandel
Houden van een huis van ontucht, waar minderjarigen minder dan 16 jaar ontucht of prostitutie plegen, in het kader van mensenhandel
Houden van een huis van ontucht, waar minderjarigen tussen 16 en 18 jaar ontucht of prostitutie plegen, in het kader van mensenhandel
Houden van een huis van ontucht, waar minderjarigen tussen 16 en 18 jaar ontucht of prostitutie plegen.
Uitbuiting van ontucht of prostitutie van een minderjarige minder dan 16 jaar, in het kader van mensenhandel
Uitbuiting van ontucht of prostitutie van een minderjarige minder dan 16 jaar.
Uitbuiting van ontucht of prostitutie van een minderjarige tussen 16 en 18 jaar, in het kader van mensenhandel
Uitbuiting van ontucht of prostitutie van een minderjarige tussen 16 en 18 jaar.
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Aanslag tegen de zeden door, teneinde een anders driften te voldoen, de ontucht, het bederf of de prostitutie van een minderjarige tussen 16 en 18 jaar
7432 oud, op te wekken, te begunstigen of te vergemakkelijken
Aanslag tegen de zeden door, teneinde een anders driften te voldoen, de ontucht, het bederf of de prostitutie van een minderjarige tussen 14 en 16 jaar
7433 oud, op te wekken, te begunstigen of te vergemakkelijken
Aanslag tegen de zeden door, teneinde een anders driften te voldoen, de ontucht, het bederf of de prostitutie van een minderjarige van minder dan 14
7434 jaar oud, op te wekken, te begunstigen of te vergemakkelijken.
Aanzetting tot ontucht (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
7396 Aanzetting tot ontucht van een minderjarige, minder dan 16 jaar
7435 Bijwonen van de ontucht of de prostitutie van een minderjarige
Misdrijven tegen de sexuele moraal (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
7436 Zingen, lezen, voordragen, laten horen of schunnigheden uiten in openbare vergaderingen of plaatsen tegenover een minderjarige.
7437 Bezit van pornografisch materiaal waar minderjarigen op worden voorgesteld
Tentoonstellen, verkopen, verhuren, verspreiden of overhandigen van pornografisch materiaal, waarbij minderjarigen betrokken zijn of worden
7438 voorgesteld
7439 Pornografie met het oog op handel en verspreiding, waarbij minderjarigen betrokken zijn of worden voorgesteld
Tentoonstellen, verkopen, of verspreiden van liederen, pamfletten of enig ander al dan niet gedrukte tekst of beelden die strijdig zijn met de goede
7440 zeden.
Tentoonstellen, verkopen, of verspreiden van liederen, pamfletten of enig ander al dan niet gedrukte tekst of beelden die strijdig zijn met de goede
7441 zeden ten opzichte van minderjarigen.
Met het oog op handel liederen, pamfletten, geschriften, figuren of beelden strijdig met de goede zeden vervaardigen, bezitten, importeren of laten
7442 importeren, transporteren of laten transporteren, indien de inbreuk werd gepleegd t.o.v. van minderjarige.
Tentoonstellen, verkopen of verspreiden van emblemen of voorwerpen tegen de goede zeden, of met het oog op handel, deze voorwerpen
7443 vervaardigen, bezitten, importeren of laten importeren, transporteren of laten transporteren, of publiciteit ervoor maken.
Tentoonstellen,verkopen/verspreiden emblemen/voorwerpen tegen goede zeden,of met oog op handel,deze voorwerpen vervaardigen,bezitten,
7444 importeren/laten importeren,transporteren/laten transporteren,of publiciteit ervoor maken,indien slachtoffer minderjarig
Door enig publiciteitsmiddel, het gebruik van middelen tot arbortus aanprijzen of vergemakkelijken, aanwijzen hoe en bij welke personen men deze
7445 middelen kan verkrijgen, indien het slachtoffer minderjarig is.
Tentoonstellen, verkopen, verspreiden, vervaardigen of laten vervaardigen, laten invoeren of vervoeren, overmaken aan vervoer- of distributieagent,
7446 publiciteit maken voor vruchtafdrijvende middelen, indien het slachtoffer minderjarig is.

1.4. december 2004
Uitbuiting ontucht (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
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Uitbuiting van ontucht of prostitutie van een minderjarige minder dan 16 jaar, door verhuur, verkoop of terbeschikkingstelling van kamers, met de
7392 bedoeling een abnormaal profijt te realiseren, in het kader van mensenhandel
Uitbuiting van ontucht of prostitutie van een minderjarige minder dan 16 jaar, door verhuur, verkoop of terbeschikkingstelling van kamers, met de
7393 bedoeling een abnormaal profijt te realiseren.
Uitbuiting van ontucht of prostitutie van een minderjarige tussen 16 en 18 jaar, door verhuur, verkoop of terbeschikkingstelling van kamers, met de
7394 bedoeling een abnormaal profijt te realiseren, in het kader van mensenhandel
Uitbuiting van ontucht of prostitutie van een minderjarige tussen 16 en 18 jaar, door verhuur, verkoop of terbeschikkingstelling van kamers, met de
7395 bedoeling een abnormaal profijt te realiseren.

1.5. juni 2005
Hormonen/Doping (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
7458 Gebruik van hormonen in de veeteelt
7459 Aanmaak en distributie van hormonen in de veeteelt
7460 Bezit van hormonen in de veeteelt (vetmesting)
7461 Gebruik van humane doping in de sport
7462 Aanmaak en distributie van humane doping
7463 Bezit van humane doping
7464 Gebruik van doping bij dieren
7465 Aanmaak en distributie van dierlijke doping
7466 Bezit van dierlijke doping
Aanzetting tot ontucht (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
Aanzetting tot ontucht, door middel van reclame met winstoogmerk, waarbij minderjarigen betrokken zijn en indien reclame tot doel heeft dat prostitutie
7457 of ontucht van een minderjarige of zijn exploitatie voor seksuele doeleinden wordt vergemakkelijkt.
Ontvoering minderjarige (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
7450 Ontvoering van een minderjarige minder dan 12 jaar
7451 Ontvoering van een minderjarige vanaf 12 jaar
7453 Ontvoering van een minderjarig kind, door een persoon die er de last van draagt
Bedreigingen (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
7455 Bedreiging met biologische of chemische wapens of producten
7456 Bedreiging met schijnbaar gevaarlijke substanties
Tabak (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF

6

FPF/DRI

v40.00 (sept 2018)

7454 Verkoop van tabacsproducten aan jongeren onder 16 jaar
Bewaring van het kind (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
7452 Overtredingen betreffende de bewaring van een kind, gepleegd door een persoon die er de last van draagt
Ontvluchting gevangenen (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
7447 Niet teruggekeerd uit penitentiair verlof
Verloren voorwerpen (geen misdrijf)
QLF inhoud QLF
7448 Verlies volledig geïdentificeerd voorwerp
7449 Verlies niet geïdentificeerd voorwerp

1.6. maart 2006
Diefstal (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
7489 Diefstal, zonder geweld of bedreiging, met als verzwarende omstandigheden braak en/of inklimming en/of valse sleutels
7490 Diefstal, zonder geweld of bedreiging, met andere verzwarende omstandigheden dan braak, inklimming of valse sleutels
Diefstal, met geweld of bedreiging, met als verzwarende omstandigheden braak en/of inklimming en/of valse sleutels, waarbij wapens werden getoond
7491 of gebruikt
Diefstal, met geweld of bedreiging, met andere verzwarende omstandigheden dan braak, inklimming of valse sleutels, waarbij wapens werden getoond
7492 of gebruikt
Diefstal, met geweld of bedreiging, met als verzwarende omstandigheden braak en/of inklimming en/of valse sleutels, waarbij geen wapens werden
7493 getoond of gebruikt
Diefstal, met geweld of bedreiging, met andere verzwarende omstandigheden dan braak, inklimming of valse sleutels, waarbij geen wapens werden
7494 getoond of gebruikt
Omkoping (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
7482 Omkoping (openbare)
7483 Omkoping (private)
Economische misdrijven (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
7484 Inbreuken inzake financiële instrumenten
7485 Inbreuken inzake mededinging
Faillissement (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
7486 Inbreuken die verband houden met de staat van faillissement gepleegd door kooplieden
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7487 Inbreuken die verband houden met de staat van faillissement gepleegd door de curator
7488 Inbreuken die verband houden met de staat van faillissement gepleegd door derden
Vandalisme (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
7467 Vernieling van afsluitingen
Bedelarij (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
7468 een persoon aan/tot de bedelarij overleveren/aanzetten
7469 andermans bedelarij exploiteren
een minderjarige, een persoon met precaire administratieve of sociale toestand, of door gebruik te maken van listige kunstgrepen of enige andere vorm
7470 van dwang aan/tot de bedelarij overleveren/aanzetten
de bedelarij exploiteren van een minderjarige, van een persoon met precaire administratieve of sociale toestand, of door gebruik te maken van listige
7471 kunstgrepen of enige andere vorm van dwang
Huisjesmelkerij (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
Misbruik maken van kwetsbare positie persoon,tengevolge onwettige/precaire admin./sociale toestand, door (on)roerend goed, kamer/andere
7472 woonbare ruimte te verkopen,verhuren,ter beschikking stellen met doel abnormaal profijt te realiseren(huisjesmelkerij)
Staatsveiligheid (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
7473 Staatsveiligheid : Fotograferen van militaire, maritieme en luchtmachtinstallaties
7474 Staatsveiligheid : Onwettig binnendringen van een militaire installatie
7475 Leiden van een terroristische groep
7476 Welbewuste financiering van een terroristische groep
7477 Verstrekt welbewust informatie aan een terroristische groep
7478 Verstrekt welbewust materiële middelen aan een terroristische groep
Private milities (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
Een militie of organisatie oprichten teneinde het leger of de politie te vervangen of zich in te mengen in hun acties Het organiseren van een publieke
7479 exhibitie van particulieren in groep die het uitzicht hebben van militairen
7480 Het organiseren van een publieke exhibitie van particulieren in groep die het uitzicht hebben van militairen
7481 Helpen of deel uitmaken van een privé-militie of van een organisatie die geweld wil gebruiken

1.7. oktober 2006
Andere inbreuken Strafwetboek (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
7495 andere inbreuken strafwetboek :
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Kennisgeving (geen misdrijf)
QLF inhoud QLF
7496 Niet uitvoeren van de kennisgeving van het verval van het recht om te besturen
Oplichting (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
7497 Oplichting zonder internet
7498 Oplichting met internet
Terrorisme (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
7499 Een telecommunicatienetwerk beschadigen of de werking ervan opzettelijk hinderen
7500 Kaping (onwet. overmeestering) van vervoermiddel : vaartuig
7501 Kaping (onwet. overmeestering) vervoermiddel : trein
7502 Kaping (onwet. overmeestering) vervoermid.: andere
7506 Vervaardiging van massavernietigingswapens NBCR
7507 Bezit van massavernietigingswapens NBCR
7508 Handel in massavernietigingswapens NBCR
7509 Gebruik van massavernietigingswapens NBCR
7510 Mensenlevens in gevaar brengen door verstoring van de toevoer van essentiële natuurlijke hulpbronnen
7518 Neemt welbewust deel aan activiteiten van een terroristische groep
Wapens (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
7503 Vervaardiging van verboden wapens
7504 Vervaardiging van verweerwapens
7505 Vervaardiging van oorlogswapens
Racisme (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
7511 Aanzet tot discriminatie, haat of geweld jegens een persoon (racisme en xenofobie)
7512 Aanzet tot discriminatie, haat of geweld tot een groep of een gemeenschap (racisme en xenofobie)
7513 Publiciteit geven aan zijn voornemen tot discriminatie, haat of geweld (racisme en xenofobie)
7514 Discriminatie tijdens het aanbieden van diensten of goederen (racisme en xenofobie)
7515 Discriminatie bij aanwerving, opleiding of bij uitvoering van een arbeidsovereenkomst (racisme en xenofobie)
Discriminatie of ontzegging op willekeurige wijze van de uitoefening van een recht of van een vrijheid door een ambtenaar of drager van het openbaar
7516 gezag in de uitoefening van zijn ambt (racisme en xenofobie)
7517 De genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door de nazi's is gepleegd ontkennen of minimaliseren (negationisme)
7553 De genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door de nazi's is gepleegd goedkeuren of rechtvaardigen (revisionisme)
Informatica en telecommunicatie (Strafwetboek)
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QLF inhoud QLF
7519 Hacking
7520 Sabotage van computersystemen
7521 Weigering van medewerking of de zoeking in een informaticasysteem hinderen
7522 Weigering van medewerking met betrekking tot de toegang tot de inhoud van de telecommunicaties
Mensenhandel (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
7527 Mensenhandel met zicht op een persoon aan/tot de bedelarij overleveren/aanzetten
7528 Mensenhandel met zicht op exploitatie van andermans bedelarij
7529 Mensenhandel met zicht op een persoon aan/tot de bedelarij overleveren/aanzetten met verzwarende omstandigheden
7530 Mensenhandel met zicht op exploitatie van andermans bedelarij met verzwarende omstandigheden
7534 Mensenhandel met zicht op exploitatie van ontucht
7535 Mensenhandel met zicht op exploitatie van ontucht met verzwarende omstandigheden
7536 Mensenhandel met zicht op houden van een ontuchthuis
7537 Mensenhandel met zicht op houden van een ontuchthuis met verzwarende omstandigheden
7538 Mensenhandel met zicht op uitbuiting van werknemers
7539 Mensenhandel met zicht op uitbuiting van werknemers met verzwarende omstandigheden
7540 Mensenhandel met zicht op afnemen/transplanteren van organen/stoffen van menselijke aard
7541 Mensenhandel met zicht op afnemen/transplanteren van organen/stoffen van menselijke aard met verzwarende omstandigheden
7542 Mensenhandel met zicht op een persoon, tegen zijn wil, een misdaad of een wanbedrijf doen plegen
7543 Mensenhandel met zicht op een persoon, tegen zijn wil, een misdaad of een wanbedrijf doen plegen, met verzwarende omstandigheden
Mensenhandel met zicht op tentoonstellen, verkopen, verhuren, verspreiden, uitzenden of overhandigen van pornografisch materiaal, waarbij
7545 minderjarigen betrokken zijn of worden voorgesteld
Mensenhandel met zicht op vervaardigen, in voorraad hebben, invoeren, doen invoeren, aan een vervoer- of distributieagent overhandigen van
7546 pornografisch materiaal, waarbij minderjarigen betrokken zijn of worden voorgesteld
Mensenhandel met zicht op tentoonstellen, verkopen, verhuren, verspreiden, uitzenden of overhandigen van pornografisch materiaal, waarbij
7547 minderjarigen betrokken zijn of worden voorgesteld met andere verzwarende omstandigheden
Mensenhandel met zicht op vervaardigen, in voorraad hebben, invoeren, doen invoeren, aan een vervoer- of distributieagent overhandigen van
7548 pornografisch materiaal, waarbij minderjarigen betrokken zijn of worden voorgesteld met andere verzwarende omstandi
Schijnhuwelijk (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
Een huwelijk sluiten waarin ten minste één der echtgenoten de bedoeling had er voordeel aan over te houden inzake het verblijf dat met het statuut van
7549 èèn der echtgenoten verbonden is (schijnhuwelijk)
7550 Zich belonen laten voor het sluiten van een huwelijk teneinde een voordeel inzake het verblijf te verkrijgen
7551 Gebruik van geweld of bedreiging maken om een persoon te dwingen een schijnhuwelijk te sluiten
Lokaal politiereglement
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QLF inhoud QLF
7552 Lokaal politiereglement:
Huisjesmelkerij (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
Misbruik maken van kwetsbare positie van 1pers, tengevolge van zijn illegale situatie, door hem 1 gebouw, kamer of elk ander lokaal te verkopen, te
7544 verhuren of ter beschikking te stellen met de intentie 1 abnormaal profijt te realiseren, met verz omstand
Uitbuiting ontucht (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
7531 Uitbuiting van ontucht en prostitutie van een meerderjarige
7532 Houden van een huis van ontucht waar meerderjarigen ontucht of prostitutie plegen
7533 Houden van een huis van ontucht, waar minderjarigen minder dan 16 jaar ontucht of prostitutie plegen
Mensensmokkel (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
Bijdragen tot de binnenkomst, de doorreis of het verblijf van een persoon die geen onderdaan is van een lidstaat van de Europese Unie, in het land,
7525 met het oog op het verkrijgen van een vermogensvoordeel
Bijdragen tot de binnenkomst, de doorreis of het verblijf van een persoon die geen onderdaan is van een lidstaat van de Europese Unie, in het land,
7526 met het oog op het verkrijgen van een vermogensvoordeel, met verzwarende omstandigheden
Vreemdelingenwet (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
7523 De verplichting houder te zijn van identiteits- of reisdocumenten om zich op het Belgische grondgebied te bevinden, niet nakomen
7524 Toegang/illegaal verblijf van sedert minder dan 10 jaar uit het grondgebied teruggewezen of uitgezette vreemdeling

1.8. oktober 2007
Misbruik van gegevens uit strafdossier (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
7561 misbruik van gegevens uit strafdossier
Graffiti (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
7554 Graffiti aanbrengen op roerende goederen
7555 Graffiti aanbrengen op onroerende goederen
Geweld tegen overheidspersonen (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
7556 Geweld met de dood tot gevolg, tegen dragers van het openbaar gezag
Slagen en verwondingen (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
7557 Opzettelijke slagen en verwondingen aan personeel van een netwerk voor openbaar vervoer
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7558 Opzettelijke slagen en verwondingen aan personeel van andere openbare dienst
7559 Opzettelijke slagen en verwondingen aan een ambulancier, een apotheker of een lid van medisch of paramedisch personeel
7560 Opzettelijke slagen en verwondingen aan personeel van een onderwijsinstelling of pedagogisch kader

1.9. maart 2008
Wapenwet (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
7567 Illegaal bezit van verboden vuurwapen
7568 Illegaal bezit van een vergunningsplichtig vuurwapen
7569 Illegaal bezit van een verboden niet-vuurwapen
7570 Illegaal bezit van een wapen : andere
7571 Illegaal bezit van een niet-vuurwapen: andere
7572 Illegaal bezit van munitie
7573 Illegaal bezit van een mechanisme dat toelaat een vuurwapen om te vormen tot een automatisch vuurwapen
7574 Illegaal bezit van een wapen : ander onderdeel en/of toebehoren
7575 Illegaal dracht van een verboden vuurwapen
7576 Illegaal dracht van een vuurwapen in vrije verkoop
7577 Illegaal dracht van een vergunningsplichtig vuurwapen
7578 Illegaal vervoer van een verboden vuurwapen
7579 Illegaal vervoer van een vuurwapen in vrije verkoop
7580 Illegaal vervoer van een vergunningsplichtig vuurwapen
7581 Illegaal dracht van een verboden niet-vuurwapen
7582 Illegaal dracht van een niet-vuurwapen in vrije verkoop
7583 Illegaal vervoer van een verboden niet-vuurwapen
7584 Illegaal dracht van een vuurwapen: ander
7585 Illegaal dracht van een niet-vuurwapen: ander
7586 Illegaal vervoer van een vuurwapen: ander
7587 Illegaal vervoer van een niet-vuurwapen: ander
7588 Illegaal dracht van munitie
7589 Illegaal transport van munitie
7590 Illegaal dracht /vervoer van een mechanisme dat toelaat een vuurwapen om te vormen tot een automatisch vuurwapen
7591 Illegaal dracht/transport van een wapen: ander onderdeel en/of toebehoren
7592 Illegaal handel in verboden vuurwapen
7593 Illegaal handel in vuurwapen in vrije verkoop
7594 Illegaal handel in vergunningsplichtig vuurwapen
7595 Illegaal handel in verboden niet-vuurwapen
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7596 Illegaal handel in niet-vuurwapen in vrije verkoop
7597 Illegaal handel van een vuurwapen: ander
7598 Illegaal handel van een niet-vuurwapen : ander
7599 Illegaal handel in munitie
7600 Illegaal handel van een mechanisme dat toelaat een vuurwapen om te vormen tot een automatisch vuurwapen
7601 Illegaal handel in wapen: ander onderdeel en/of toebehoren
7602 Illegaal vervaardiging/herstelling van een verboden vuurwapen
7603 Illegaal vervaardiging/herstelling van een vergunningsplichtig vuurwapen
7604 Illegaal vervaardiging/herstelling van een verboden niet-vuurwapen
7605 Illegaal vervaardiging/herstelling van een vuurwapen: ander
7606 Illegaal vervaardiging/herstelling van een niet-vuurwapen: ander
7607 Illegaal vervaardiging van munitie
7608 Illegaal vervaardiging van een mechanisme dat toelaat een vuurwapen om te vormen tot een automatisch vuurwapen
7609 Illegaal vervaardiging van een wapen: ander onderdeel en/of toebehoren
7610 Gebrek aan specifieke geschriften ivm wapens (registers)
7611 Vervalsing van specifieke documenten " wapens "
7612 Geen drager van de verplichte specifieke documenten " wapens "
7613 Uitwissen/manipuleren van het bij de beproeving toegekende serienummer
7614 Niet respecteren van de veiligheidsmaatregelen
7615 Inbreuken ivm opslagplaatsen/opslag van vuurwapens, munitie en/of onderdelen
7616 Inbreuken ivm millieuvergunning (wapen)
Discriminatie (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
7562 homofobie
7563 Andere vormen van discriminatie
Internationaal humanitair recht (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
7564 genocide
7565 misdaad tegen de mensheid
7566 oorlogsmisdaad

1.10. september 2008
Economische wetgeving (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
7617 Inbreuken op de wet betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten
Bewakingscamera's (bijzondere wet)
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QLF inhoud QLF
7618 Inbreuken op de wet over de plaatsing en gebruik van bewakingscamera's
Belaging (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
7619 Belaging
Onopzettelijke beschadiging van kabels en buizen (geen misdrijf)
QLF inhoud QLF
7620 Onopzettelijke beschadigingen van kabellen en buizen/leidingen
Milieu (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
7621 Inbreuken op de wetgeving inzake internationaal vervoer van afval : vervoersdocument
7622 Inbreuken op de wetgeving inzake nationaal vervoer van afval : vervoersdocument
7623 Inbreuken op de wetgeving inzake vervoer van afval : vervoerder niet geregistreerd
7624 Inbreuken op de wetgeving inzake vervoer van afval : overbrenger niet erkend
7625 Inbreuken inzake verwerking van afvalstoffen : lozen van afval in water, gepleegd door een beroepspersoon
7626 Inbreuken inzake het begraven van afval, gepleegd door een beroepspersoon
7627 Inbreuken inzake verwerking van afvalstoffen : mengeling van afval en voedingsmiddelen, gepleegd door een beroepspersoon
7628 Inbreuken inzake de verwerking van afvalstoffen : administratieve verplichtingen (bvb: afvalregister, attest,...), gepleegd door een beroepspersoon
7629 Inbreuken inzake verwerking van afvalstoffen : lozen van afval in water, gepleegd door een particulier
7630 Inbreuken inzake het begraven van afval, gepleegd door een particulier
7631 Inbreuken inzake verwerking van afvalstoffen : mengeling van afval en voedingsmiddelen, gepleegd door een particulier
7632 Inbreuken inzake de verwerking van afvalstoffen : administratieve verplichtingen (bvb: afvalregister, attest,...), gepleegd door een particulier
7633 Milieuvergunning - opslag of verwerking van afvalstoffen
7634 Dierenwelzijn (mishandeld, verwaarloosd of achtergelaten)
7635 Inbreuken op de positieve lijst
7636 Inbreuken inzake dierenhandel: erkenningen
7637 Inbreuken inzake het houden van dieren : milieuvergunning
7638 Inbreuken inzake het houden van dieren door een beroepspersoon (circus, zoo,...)
7639 Inbreuken inzake bodemverontreiniging
7640 Inbreuken op de wetgeving inzake reclameborden
7641 Inbreuken inzake de milieuvergunning (niet afval)
7642 Voedingswaren : vlees
Wapens (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
7643 Verkoop van verboden vuurwapen per postorder/Internet aan particulieren
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Verkoop van vuurwapen in vrije verkoop per postorder/Internet aan particulieren
Verkoop van vergunningsplichtig vuurwapen per postorder/Internet aan particulieren
Verkoop van verboden niet-vuurwapen per postorder/Internet aan particulieren
Verkoop van niet-vuurwapen in vrije verkoop per postorder/Internet aan particulieren
Verkoop van vergunningsplichtig niet-vuurwapen per postorder/Internet aan particulieren
Verkoop van een ander vuurwapen per postorder/Internet aan particulieren
Verkoop van een ander niet-vuurwapen, per postorder/Internet aan particulieren
Verkoop van verboden vuurwapen aan een minderjarige
Verkoop van vuurwapen in vrije verkoop aan een minderjarige
Verkoop van vergunningsplichtig vuurwapen aan een minderjarige
Verkoop van een ander vuurwapen, aan een minderjarige

1.11. mei 2009
Dienstverlenende persoon (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
7655 Vordering: Weigering van de dienstverlenende persoon gevolg te geven aan de opdracht waarvoor hij gevorderd werd
Wapenwet (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
7656 Verkoop van niet-vuurwapen aan een minderjarige
7657 Verkoop van niet-vuurwapen in vrije verkoop aan een minderjarige
7658 Verkoop van vergunningsplichtig niet-vuurwapen aan een minderjarige
7659 Verkoop van een ander niet-vuurwapen aan een minderjarige

1.12. september 2009
Gedwongen huwelijk (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
7660 Gebruik maken van geweld of bedreiging om een persoon te dwingen een huwelijk aan te gaan
Vrouwelijke genitale verminking (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
7661 Verminking van de genitaliën van een persoon van het vrouwelijk geslacht

1.13. maart 2010
Schending geheim communicatie (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
7663 Onwettig afluisteren, kennisnemen en opnemen van privé-communicatie en -telecommunicatie door een openbaar ambtenaar

15

FPF/DRI

v40.00 (sept 2018)

7664 Misdrijven betreffende het geheim van privé-communicatie en -telecommunicatie door een bijzonder persoon (particulier)
Bedreiging (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
Hetzij mondeling, hetzij bij een geschrift, hetzij door welke gedraging ook, wetens en willens een vals bericht geven over het bestaan van gevaar voor
7665 een aanslag op personen of eigendommen
Verkeersbelasting (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
7662 Inbreuken inzake verkeersbelasting en belasting op de inverkeersstelling

1.14. september 2010
Rookverbod (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
7666 Inbreuken inzake rookverbod in gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek
7667 Inbreuken inzake rookverbod op de werkplaats
Weigering medewerking (Wetboek strafvordering)
QLF inhoud QLF
7668 Weigering van medewerking op het gebied van computercriminaliteit en telecommunicatie
Kansspelen (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
7669 Inbreuken inzake kansspelen, weddenschappen, kansspelinrichtingen en bescherming van de spelers
Rechten en taksen (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
7670 Inbreuken inzake diverse rechten en taksen

1.15. december 2010
Verlating van een kind (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
7671 Verlaten van een kind of onbekwame
Handelspraktijken (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
7672 Inbreuken op de wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming: verboden praktijken

1.16. augustus 2011
Aanzettingen tot bepaalde misdaden (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
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Aanbod of voorstel (ander dan enkel mondeling gedaan zonder giften of beloften) een met levenslange hechtenis of opsluiting van minimum tien jaar
7673 strafbare misdaad te plegen of aan dergelijke misdaad deel te nemen
Aannemen van een aanbod of voorstel (ander dan enkel mondeling en zonder giften of beloften gedaan) een met levenslange hechtenis of opsluiting
7674 van minimum tien jaar strafbare misdaad te plegen of aan dergelijke misdaad deel te nemen
Wapenwet (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
Als houder van de titel tot het voorhanden hebben van een vergunningsplichtig wapen, het verlies of diefstal ervan niet onverwijld aan de lokale politie
7675 gemeld te hebben
Onopzettelijke slagen en verwondingen (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
7676 Hondebeet
Sociaal strafwetboek (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
7677 Medische onderzoeken laten uitvoeren in strijd met de bepalingen op het privéleven binnen het kader van de arbeidsverhoudingen
7678 Pesterijen op het werk
7679 Ongewenst seksueel gedrag op het werk
7680 Geweld op het werk
7681 De gezondheid of de veiligheid van een werknemer in gevaar brengen bij gebrek aan geschikte maatregelen
7682 De gezondheid of de veiligheid van een werknemer in gevaar brengen ten gevolge van de uitvoering van verboden werken
Een kind tewerkstellen - of een werkzaamheid laten uitvoeren - buiten een context van opvoeding of opleiding, of de wettelijke regels niet naleven in
7683 geval van afwijking
Een arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars sluiten met een kind dat zijn verplichte voltijdse leerplicht niet volledig heeft vervuld of de
7684 leeftijdsgrens kenmerkend voor de sporttak niet heeft bereikt
7685 Een jeugdige werknemer arbeid laten verrichten die zijn zedelijkheid in gevaar brengt
7686 Niet-naleving van de beperkingen aangaande de arbeidsduur (werknemers)
7687 Niet-naleving van de reglementering aangaande feestdagen (werknemers)
7688 Nalaten de jaarlijkse vakantie aan de werknemer of ze hem volgens de reglementaire voorschriften toe te staan
Nalaten het moederschapsverlof of het vaderschapsverlof, het opvangverlof, of het recht op loopbaanonderbreking of het recht op een vermindering
7689 van de arbeidsprestaties aan de werknemer toe te laten
Niet al de nodige maatregelen inzake bekendmaking van de deeltijdse werkroosters of niet al de maatregelen inzake de controledocumenten voor de
7690 afwijkingen op deze werkroosters hebben genomen
7691 Niet-naleving van de reglementering aangaande de nachtarbeid (werknemers)
7692 Niet-aangegeven arbeid / zwartwerk (werknemers en gedetacheerde zelfstandigen)
7694 Inbreuken betreffende de sociale documenten
7695 Het toezicht belemmeren dat krachtens het sociaal Strafwetboek is ingesteld
7696 Niet-naleving van de dwangmaatregelen die getroffen zijn door de sociaal inspecteurs
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Niet-naleving van de door de voorzitter van de arbeidsrechtbank uitgesproken beslissing bij een beroep tegen de dwangmaatregelen die genomen zijn
7697 door de sociaal inspecteurs
7698 Sociale zekerheid: aantasting van de vertrouwelijkheid van de gegevens
7699 Sociale zekerheid: inbreuken met betrekking tot de sociale identiteitskaart
7700 Schriftvervalsing in sociaal strafrecht
7701 Gebruik van valse geschriften in sociaal strafrecht
7702 Valsheid in informatica in sociaal strafrecht
7703 Onjuiste of onvolledige verklaringen in sociaal strafrecht
7704 Oplichting in sociaal strafrecht
7705 Niet-naleving van de reglementering aangaande de loon en andere vergelijkbare vermogensrechtelijke voordelen (werknemers)
7706 Inbreuken op de reglementering aangaande de uitzendarbeid en de terbeschikkingstelling van werknemers
7707 Havenarbeid: illegale arbeid
7708 Zeevisserij: illegale arbeid
7709 Diamantindustrie: illegale arbeid
7710 Andere inbreuken sociaal strafwetboek:
7711 Gebrek van betekening aan werknemers van een vonnis tot vaststelling van een inbreuk op sociaal strafrecht
Arbeid (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
7693 Sluikwerk (met handels- of ambachtskarakter)

1.17. februari 2012
Ontvluchting van gevangenen (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
7712 Niet naleving van de voorwaarden gebonden aan het elektronische toezicht
Beschadigingen (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
Beschadiging van standbeelden of andere publieke voorwerpen van algemeen nut of decoratief, alsook van kunstvoorwerpen die in openbare
7713 gebouwen zijn geplaatst
7714 Vernieling of beschadiging van graven of andere openbare monumenten
7715 Vernieling van afsluitingen, verplaatsing of verwijdering van grenspalen of alle andere middelen dienend tot het afbakenen van een eigendom
7716 Opzettelijke beschadiging van afsluitingen
Boerka (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
7717 Verbergen van het gelaat in een openbare plaats zodat de identificatie wordt verhinderd

1.18. februari 2013
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Misbruik zwakheid persoon (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
Misbruik maken van de fysieke of psychische zwakheden van een persoon teneinde hem ertoe te brengen een handeling te verrichten/onthouden, met
7718 doel zijn fysieke of geestelijke integriteit of vermogen ernstig aan te tasten
Portretrecht (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
7719 Portretrecht/ recht op afbeelding
Diergeneeskunde (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
7720 Inbreuk op de wetgeving betreffende de uitoefening van de diergeneeskunde
Huisverbod (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
7721 Niet-naleving van het tijdelijk huisverbod dat bevolen wordt in geval van huiselijk geweld

1.19. juli 2013
Opzettelijke slagen en verwondingen (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
7722 Opzettelijke slagen en verwondingen aan scheidsrechter van een sportwedstrijd
Wapens (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
Invoer/ uitvoer/ overbrenging /doorvoer van wapens, munitie en materiaal speciaal te gebruiken speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving
7723 en aanverwante technologie

1.20. februari 2014
Opzettelijke slagen en verwondingen (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
Opzettelijke slagen en verwondingen aan een personeelslid door de FOD Justitie tewerkgesteld in een penitentiaire inrichting of binnen het
7724 veiligheidskorps
Onopzettelijke beschadigingen (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
7725 Onopzettelijke beschadigingen van kabels en buizen/leidingen van een deel van het telecommunicatienet
KB houdende reglement van de politie op de spoorwegen (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
7726 Beletten, hinderen, vertragen of in gevaar brengen van het spoorverkeer (KB 20-12-2007 Art.3.1°)
De personen belast met de exploitatie van de spoorweginfrastructuur of van een spoorwegonderneming te misleiden, hetzij door dienstseinen na te
7727 bootsen, te bedienen of te gebruiken, hetzij door valse noodseinen te geven (KB 20-12-2007 Art.3.2°)

19

FPF/DRI

v40.00 (sept 2018)

7728 Hinderen van de doorgang van de spoorvoertuigen of van de normale werking van de spoorweginfrastructuur (KB 20-12-2007 Art.3.3°)
7729 Bevuilen, vernielen of beschadigen op enigerlei wijze van de stations , de spoorweginfrastructuu of de spoorvoertuigen (KB 20-12-2007 Art.3.4°)
Aanbrengen van tekens of afbeeldingen op of in stations, spoorweginfrastructuur of spoorvoertuigen, zonder schriftelijke en voorafgaandelijke
7730 toestemming van de station/infrastructuurbeheerder of van de spoorwegonderneming (KB 20-12-2007 Art.3.5°)
7731 Aanraken of bedienen van installaties van de spoorweginfrastructuur, waarvan gebruik niet is toegestaan aan publiek (KB 20-12-2007 Art.4.1°)
7732 De spoorweginfrastructuur of de spoorvoertuigen te beklimmen of er zich aan vast te klampen (KB 20-12-2007 Art.4.2°)
Aanraken of bedienen van de spoorvoertuigen, de werktuigen, het materieel en onderdelen van roerende goederen bestemd voor de realisatie van de
7733 spoorwegvervoerdiensten (KB 20-12-2007 Art.4.3°)
7734 Betreden of zich bevinden in de stationsgebouwen buiten de openingsuren voor het publiek (KB 20-12-2007 Art.5.1°)
Betreden of zich te bevinden in de gedeelten van de stations, die niet toegankelijk zijn voor het publiek, voor al wie niet behoort tot het personeel van de
7735 spoorwegonderneming, de infrastructuurbeheerder of de stationbeheerder (KB 20-12-2007 Art.5.2°)
Betreden of zich te bevinden in de gedeelten van de spoorweginfrastructuur, die niet toegankelijk zijn voor het publiek, behoudens schriftelijke en
7736 voorafgaandelijke toestemming van de infrastructuurbeheerder (KB 20-12-2007 Art.5.3°)
7737 In de stations en in de spoorvoertuigen personen te hinderen, te storen of aan enig gevaar bloot te stellen (KB 20-12-2007 Art.6.1°)
In de stations en de spoorvoertuigen, zich te bevinden in een klaarblijkelijke staat van dronkenschap of onder invloed van slaapmiddelen, verdovende
7738 middelen of andere psychotrope stoffen en hierbij overlast te berokkenen (KB 20-12-2007 Art.6.2°)
In de stations en in de spoorvoertuigen enig voorwerp te verkopen behoudens schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van, naar gelang het
7739 geval, de stationbeheerder of de spoorwegonderneming (KB 20-12-2007 Art.7.1°)
In de stations en in de spoorvoertuigen enig dienstenaanbod te doen behoudens schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van, naar gelang het
7740 geval, de stationbeheerder of de spoorwegonderneming (KB 20-12-2007 Art.7.2°)
In de stations en in de spoorvoertuigen enige actie, activiteit of gedrag te ontwikkelen waardoor het ongestoord genot van de reizigers van de diensten
7741 van het spoorvervoer in het gedrang kan worden gebracht (KB 20-12-2007 Art.7.3°)
In de stations en in de spoorvoertuigen kansspelen of spelen die aanleiding geven tot overdreven inzetten, te exploiteren of eraan deel te nemen (KB
7742 20-12-2007 Art.7.4°)
7743 In de stations en in de spoorvoertuigen een vertoning gepaard gaande met een geldinzameling te houden (KB 20-12-2007 Art.7.5°)
In de stations en in de spoorvoertuigen zich voort te bewegen per fiets, op rolschaatsen, skateboard, step of op andere met voertuigen gelijkgestelde
7744 tuigen (KB 20-12-2007 Art.7.6°)
In de stations en in de spoorvoertuigen dieren binnen te brengen, behalve geleidehonden voor blinden en tamme huisdieren mits alle voorzorgen te
7745 nemen om letsels, gevaar of hinder voor personen en schade aan goederen te voorkomen (KB 20-12-2007 Art.7.7°)
Bedelen in de spoorvoertuigen of het veroorzaken van overlast door op opdringerige of agressieve wijze te bedelen in de stations (KB 20-12-2007
7746 Art.8.)
Het verkeer, het stilstaan en het parkeren van voertuigen in de stations en parkeerterreinen is toegelaten onder de voorwaarden vastgesteld door de
7747 beheerder station/parkeerterrein (KB 20-12-2007 Art. 9.§1)
Gebruik van de voorbehouden parkeerplaatsen, zonder daartoe als reiziger met een treinkaart of met een geldig vervoerbewijs gerechtigd te zijn (KB 207748 12-2007 Art. 9.§2.1°)
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7749 Gebruik van de al dan niet voorbehouden betalende parkeerplaatsen zonder het parkeergeld te betalen (KB 20-12-2007 Art. 9.§2.2°)
Op de parkeerterreinen het verkeer op enigerlei wijze te hinderen of gevaarlijk te maken, door de wijze waarop het eigen voertuig wordt geparkeerd (KB
7750 20-12-2007 Art. 9.§2.3°)
Weigering om een voertuig te verplaatsen dat hinderlijk is voor het verkeer, voor de uitvoering van werken, voor het spoorverkeer (KB 20-12-2007 Art.
7751 9.§3)
7752 Voor niet-reizigers zich te bevinden in de spoorvoertuigen (KB 20-12-2007 Art.10.1°)
Voor niet-reizigers zich te bevinden op de perrons, anders dan in de voorwaarden zoals vermeld in artikel 14, § 1, tweede lid van het reglement van de
7753 politie op de spoorwegen (KB 20-12-2007 Art.10.2°)
Voor niet-reizigers zich te bevinden op de plaatsen waarvan de toegang door de stationbeheerder door middel van aangepaste signalisatie exclusief
7754 wordt voorbehouden aan de reizigers (KB 20-12-2007 Art.10.3°)
7755 Voor de reizigers in of uit een trein te stappen wanneer de trein al rijdt of vóór hij volkomen stil staat (KB 20-12-2007 Art.11.1°)
7756 Voor de reizigers in of uit een trein te stappen tijdens het openen en sluiten van de deuren (KB 20-12-2007 Art.11.2°)
7757 Voor de reizigers in of uit een trein te stappen wanneer het personeel van de betrokken spoorwegonderneming dit verbiedt (KB 20-12-2007 Art.11.3°)
Voor de reizigers in of uit een trein te stappen buiten de perrons en de stopplaatsen, behalve op uitdrukkelijk verzoek van het personeel van de
7758 betrokken spoorwegonderneming of de spoorweginfrastructuurbeheerder (KB 20-12-2007 Art.11.4°)
Voor de reizigers in of uit een trein te stappen langs andere in- of uitgangen dan deze bestemd voor het in- of uitstappen der reizigers (KB 20-12-2007
7759 Art.11.5°)
In de trein plaats te nemen in de afdelingen en platformen voorbehouden voor bepaalde reizigers en te vertoeven op plaatsen die verboden zijn voor de
7760 reizigers (KB 20-12-2007 Art.12.1°)
In de trein vensters, deuren of andere voorzieningen te bedienen of te openen als die niet bestemd zijn voor gebruik door reizigers of buiten de
7761 algemene geldende vervoersvoorwaarden (KB 20-12-2007 Art.12.2°)
7762 In de trein enig voorwerp of enige stof uit de trein te werpen (KB 20-12-2007 Art.12.3°)
7763 Zich uit de rijtuigen te buigen of de buitendeuren van de rijtuigen te openen vóór de trein volkomen stilstaat (KB 20-12-2007 Art.13.1°)
Hinderen van de werking van alarm-, veiligheids-, beschermings-, informatie- en verluchtingsvoorzieningen of voorzieningen voor het openen en sluiten
7764 van de deuren alsook ze te gebruiken (KB 20-12-2007 Art.13.2°)
Reizen met voorwerpen die door hun aanwezigheid of gebruik, door schokken of welke beweging ook voor anderen hinder of gevaar kunnen opleveren
7765 (KB 20-12-2007 Art.13.3°)
Iedere reiziger dient op verzoek zijn zitplaats af te staan aan een invalide, aan een bejaarde of zichtbaar zieke persoon, aan een zwangere vrouw of aan
7766 een persoon die een kind op het lichaam draagt (KB 20-12-2007 Art.14)
Zich toegang te verschaffen tot de spoorvoertuigen en perrons zonder in het bezit zijn van een geldig vervoerbewijs of zich niet naar de algemene
7767 vervoersvoorwaarden schikken om er zich één aan te schaffen (KB 20-12-2007 Art.15.§1)
Zich toegang te verschaffen tot de spoorvoertuigen en perrons zonder het betalen van een forfaitaire vergoeding volgens de modaliteiten voorzien in de
7768 algemene voorwaarden (KB 20-12-2007 Art.15.§2
Om enige wijziging aan te brengen aan het vervoerbewijs, dan wel dat vervoerbewijs te gebruiken in strijd met de algemene vervoersvoorwaarden (KB
7769 20-12-2007 Art.16.)
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De reizigers moeten hun vervoerbewijs vertonen en ter controle overhandigen aan de statutaire personeelsleden die beëdigd zijn. De reizigers moeten
7770 hun identiteit bewijzen wanneer dit noodzakelijk is (KB 20-12-2007 Art.17.)

1.21. oktober 2014
Schijn-wettelijke samenwoning (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
Een wettelijke samenwoning sluiten waarin ten minste één der echtgenoten de bedoeling had er voordeel aan over te houden inzake het verblijf dat met
7771 het statuut van één der echtgenoten verbonden is (schijn-wettelijke samenwoning)
Zich laten belonen voor het sluiten van een wettelijke samenwoning teneinde een voordeel inzake het verblijf te verkrijgen (schijn-wettelijke
7772 samenwoning)
7773 Gebruik van geweld of bedreiging maken om een persoon te dwingen een schijn-wettelijke samenwoning te sluiten
Gedwongen wettelijke samenwoning (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
7774 Gebruik maken van geweld of bedreiging om een persoon te dwingen een wettelijke samenwoning aan te gaan (gedwongen wettelijke samenwoning)
Aantrekken/gebruiken van kind of kwetsbaar persoon (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
Aantrekken of gebruiken, rechtstreeks of via een tussenpersoon, van een minderjarige of een persoon in kwetsbare toestand om een misdaad of
7775 wanbedrijf te plegen
Terrorisme (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
7776 Verspreiden of ter beschikking stellen aan het publiek van een boodschap met als doel tot het begaan van een terroristische misdrijf
7777 Werven van een person om het begaan van een terroristische misdrijf
Onderrichtingen of opl. verschaffen voor de vervaard. of het gebr. van explosieven, vuurwapens of andere wapens of schadelijke of gevaarlijke stoffen,
7778 dan wel voor andere specifieke meth./techn. met het oog op het plegen van een terroristische misdrijf
Zich onderricht. doen geven of een opl. volgen voor vervaard. of het gebr. van explosieven, vuurwapens of andere wapens of schad. of gevaarlijke
7779 stoffen, dan wel voor andere specifieke meth./techn. met het oog op het plegen van een terroristische misdr.

1.22. februari 2015
Radicalisering (geen misdrijf)
QLF inhoud QLF
7780 Gedragingen in relatie met gewelddadige radicalisering
Misdrijven tegen andere morele waarden (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
Publicatie en verspreiding, op eender welke wijze, van het verslag van de debatten voor de Jeugdrechtbank, de onderzoeksrechter of het Hof van
7781 Beroep
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Elke publicatie of verspreiding waaruit de identiteit kan blijken van een persoon die vervolgd wordt of ten aanzien van wie een bijzondere maatregel is
7782 genomen voorzien in het kader van de jeugdbescherming of de voorlopige plaatsing van minderjarigen

1.23. mei 2015
Misdrijven tegen de seksuele moraal (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
7783 Door middel van ICT een ontmoeting voorstellen aan een minderjarige van minder dan 16 jaar teneinde een zedenfeit te plegen (GROOMING)
Misdrijven tegen de andere morele waarden en gevoelens (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
Door middel van ICT en daarbij gebruik makend van listen communiceren met een minderjarige om een misdaad of wanbedrijf jegens hem te
7784 vergemakkelijken (CYBERLOKKING)
7785 Elke publicatie of verspreiding waaruit de identiteit kan blijken van het slachtoffer van een aanranding van de eerbaarheid en/of een verkrachting
Drugs (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
Zich op een publiek toegankelijke plaats onder invloed bevinden van verdovende/psychotrope stoffen, waarbij wanorde, schandaal of gevaar wordt
7786 veroorzaakt
Discriminatie (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
7787 Discriminatie op grond van het geslacht (seksisme)

1.24. februari 2016
Zeden (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
Inbreuk door een zedendelinquent op een justitiële beslissing die hem verbiedt een openbare functie te vervullen of een activiteit die kwetsbare
7788 personen betreft of die hem verbiedt te verblijven of zich op te houden in een zone bepaald door de rechter
Drugs (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
7789 Vervoer van verdovende middelen, voor een niet gemachtigd persoon
Voorbereidende handelingen stellen met het oog op aanmaak, verkoop, levering of illegale verschaffing van psychotrope stoffen die afhankelijkheid
7790 kunnen teweegbrengen, of met het oog op het kweken van planten waaruit deze stoffen kunnen worden getrokken

1.25. september 2016
Kinderporno (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
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7791 Zich via enig technologisch middel bewust toegang verschaffen tot pornografisch materiaal waarbij minderjarigen betrokken zijn of worden voorgesteld
Voyeurisme (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
Verspreiding van een video- of audio-opname die betrekking heeft op de naaktheid of intimiteit van een persoon en die gemaakt is zonder zijn
7792 toestemming of zonder zijn medeweten (voyeurisme)
Drone (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
7793 Gebrek aan attest van of bewijs van bevoegdheid voor bestuurder van een RPA (drone)
7794 Schending van uitsluitingszones inzake luchtruim
Binnendringen in havengebied (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
7795 Binnendringen in havengebied, zonder geweld of bedreiging, zonder verzwarende omstandigheden
7796 Binnendringen in havengebied, zonder geweld of bedreiging, met verzwarende omstandigheden
7797 Binnendringen in havengebied, met geweld of bedreiging, zonder verzwarende omstandigheden
7798 Binnendringen in havengebied, met geweld of bedreiging, met verzwarende omstandigheden
7799 Staatsveiligheid: Binnendringen van een kritieke haveninfrastructuur
Vraag tot seining elektronisch toezicht (geen misdrijf)
QLF inhoud QLF
7800 Gebeurtenis geen misdrijf: vraag tot seining elektronisch toezicht

1.26. februari 2017
Continuïteit van ondernemingen (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
7801 Inbreuken die verband houden met gerechtelijke reorganisatie - continuïteit van ondernemingen

1.27. september 2017
Bescherming van (onderdeel) politie-uniform (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
Kopen of verkopen, huren of verhuren, in pand geven of krijgen, lenen of uitlenen, vervaardigen of invoeren van het geheel of een onderdeel van het
7802 politie-uniform, zonder toestemming
7803 Illegaal dragen van het politie-uniform, zelfs zonder het oogmerk te doen geloven dat hij politiebevoegdheden heeft
7804 Bedrieglijk of kwaadwillig dragen van het politie-uniform
Discriminatie (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
7805 Discriminatie op basis van handicap
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7806 Discriminatie op basis van geloof of levensbeschouwing
Terrorisme (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
7807 Voorbereiden van het plegen van een terroristisch misdrijf

1.28. januari 2018
Kraken (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
Binnengedrongen zijn in, bezet hebben van of verbleven hebben in andermans niet bewoond goed, zonder een bevel van de overheid of zonder
7808 toestemming van een houder van een titel die of een recht dat toegang verschaft tot het betrokken goed (kraken)
7809 Geen gevolg gegeven hebben, binnen de vastgestelde termijn, aan het bevel tot ontruiming van of uithuiszetting uit andermans niet bewoond goed
Schijnerkenning van kinderen (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
Een kind erkennen of zijn voorafgaande toestemming geven, met als enig doel een verblijfsrechtelijk voordeel bekomen voor de erkenner, het kind of
7810 de persoon die zijn voorafgaande toestemming moet geven (schijnerkenning)
Een geldsom of andere waardevolle goederen ontvangen die ertoe strekken vergoed te worden als zijnde de erkenner van de schijnerkenning of de
7811 persoon die zijn
Gebruik maken van geweld of bedreiging tegen een persoon om die persoon te dwingen een schijnerkenning van een kind te doen of zijn voorafgaande
7812 toestemming te geven in een dergelijke erkenning

1.29. september 2018
Reglementering luchtvaart (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
7814 Schending door een luchtvaartuig van uitsluitingszones inzake luchtruim
Niet-respecteren van de verplichtingen die zich stellen aan de gezagvoerder en exploitant inzake het ter beschikking hebben en houden van de
7815 documenten voorgeschreven door de reglementen
Zonder toelating een luchtvaartterrein of zone niet toegankelijk voor het publiek te zijn binnengedrongen of erop gecirculeerd te hebben of gebruikt te
7816 hebben voor een oneigenlijk doel, zonder verzwarende omstandigheden, noch geweld of bedreigingen
Zonder toelating een luchtvaartterrein of zone niet toegankelijk voor het publiek te zijn binnengedrongen of erop gecirculeerd te hebben of gebruikt te
7817 hebben voor een oneigenlijk doel, met verzwarende omstandigheden en/of geweld of bedreigingen
7818 Als zijnde de gezagvoerder van een varend luchtvaartuig, gevlogen te hebben zonder de eraan toegewezen kenmerken
Als zijnde de gezagvoerder, de kenmerken die zijn toegewezen aan een luchtvaartuig bewust beschadigd of verborgen te hebben of gebruik te hebben
7819 gemaakt van een luchtvaartuig waarvan de kenmerken bewust beschadigd of verborgen werden
7820 Als zijnde de exploitant, bewust toelating gegeven te hebben aan een vliegtuig met beschadigde of verborgen kenmerken van op te stijgen
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Zonder noodzaak of toelating een vlucht of maneuver te hebben uitgevoerd waarbij de passagiers of personen en goederen op de grond in gevaar
7821 werden gebracht
7822 Boven een agglomeratie acrobatische oefeningen of maneuvers die de openbare veiligheid in gevaar brengen, te hebben uitgevoerd
Zonder toelating explosieven, wapens, munitie, post of enig ander voorwerp of stof waarvan het bezit of transport verboden is, te hebben gedragen,
7823 vervoerd of laten vervoeren op een luchtvaartterrein of met een luchtvaartuig vervoerd te hebben
7824 Kwaadwillige belemmering van het luchtverkeer
Onopzettelijk of door gebrek aan vooruitziendheid of voorzichtigheid, een feit gepleegd hebben dat de personen aan boord van een luchtvaartuig in
7825 gevaar kan brengen, zonder lichamelijke letsels
Onopzettelijk of door gebrek aan vooruitziendheid of voorzichtigheid, een feit gepleegd hebben dat de personen aan boord van een luchtvaartuig in
7826 gevaar kan brengen, met lichamelijk letsel tot gevolg
Onopzettelijk of door gebrek aan vooruitziendheid of voorzichtigheid, een feit gepleegd hebben dat de personen aan boord van een luchtvaartuig in
7827 gevaar kan brengen, met de dood tot gevolg
7828 Andere inbreuken op de wetgeving inzake de reglementering van de luchtvaart:
Voetbalwet (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
7829 Gooien voorwerpen in het stadion of in de perimeter ter gelegenheid van een voetbalwedstrijd
Stadion/perimeter onrechtmatig (pogen te) betreden of er zich bevinden wanneer toegang hem daartoe werd ontzegd door administratief/gerechtelijk
7830 verbod, verbod als beveiligingsmaatregel, burgerrechtelijke uitsluiting of bij controle verricht door steward
Negeren richtlijnen of bevelen gegeven in het stadion, de perimeter of op het grondgebied van het Koninkrijk omwille van voetbalwedstrijd door de
7831 gemandateerde veiligheidsverantwoordelijke, door een steward of door een lid van de politie- of hulpdiensten
Een persoon met een administratief of gerechtelijk stadionverbod, een stadionverbod als beveiligingsmaatregel, of een burgerrechtelijke uitsluiting,
7832 bewust helpen het stadion te betreden
7833
7834
7835
7836
7837

Betreden van bepaalde zones van het stadion zonder geldig toegangsbewijs of van een plaats die voor het publiek niet toegankelijk is in het stadion
Aanzet tot slagen en verwondingen, haat of woede ter gelegenheid van een voetbalwedstrijd
Pyrotechnische voorwerpen binnen brengen, pogen binnen te brengen, bezitten of gebruiken in het stadion of het perimeter
Pyrotechnische voorwerpen gebruiken op het grondgebied van het Koninkrijk omwille van en ter gelegenheid van een voetbalwedstrijd
Overtreding op een administratief verbod om het grondgebied te verlaten

2.desactivatie van bestaande feitcodes
2.1. april 2002
Milieu (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
2118 Bescherming tegen geluidshinder: algemeen
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Afvalstoffen
Afval verbranden in openlucht
Sluikstorten
Afval in leegstand pand
Afval niet in standaardemmers
Afval verwijderen (OVAM)
Inbreuken inzake water (vervuiling, onwettige lozing):

2.2. september 2004
Verdovende middelen (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
2080 Gebruik van verdovende middelen in groep
Diefstal (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
1010 Diefstal of afpersing, met geweld of bedreiging, met verzwarende omstandigheden (hold-up)
Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
1809 Doodslag bij hold-up
Voedingswaren (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
2099 Voedingswaren: hormonen
Aanzetting tot ontucht (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
1919 Aanzetting tot ontucht van een minderjarige, minder dan 10 jaar
7207 Aanzetting tot ontucht van een minderjarige, tussen 10 en 16 jaar
Uitbuiting ontucht (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
Aanwerven, meenemen, wegbrengen of bij zich houden van een minderjarige minder dan 10 jaar, met het oog op het plegen van ontucht of prostitutie,
7211 in het kader van mensenhandel
7212 Aanwerven, meenemen, wegbrengen of bij zich houden van een minderjarige minder dan 10 jaar, met het oog op het plegen van ontucht of prostitutie
Aanwerven, meenemen, wegbrengen of bij zich houden van een minderjarige tussen 10 en 16 jaar, met het oog op het plegen van ontucht of
7213 prostitutie, in het kader van mensenhandel
7214 Aanwerven, meenemen, wegbrengen of bij zich houden van een minderjarige tussen 10 en 16 jaar, met het oog op het plegen van ontucht of prostitutie
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Aanwerven, meenemen, wegbrengen of bij zich houden van een minderjarige tussen 16 en 18 jaar, met het oog op het plegen van ontucht of
prostitutie, in het kader van mensenhandel
Houden van een huis van ontucht, waar minderjarigen minder dan 10 jaar ontucht of prostitutie plegen, in het kader van mensenhandel
Houden van een huis van ontucht, waar minderjarigen minder dan 10 jaar ontucht of prostitutie plegen
Houden van een huis van ontucht, waar minderjarigen tussen 10 en 18 jaar ontucht of prostitutie plegen, in het kader van mensenhandel
Houden van een huis van ontucht, waar minderjarigen tussen 10 en 18 jaar ontucht of prostitutie plegen
Uitbuiting van ontucht of prostitutie van een minderjarige minder dan 10 jaar, in het kader van mensenhandel
Uitbuiting van ontucht of prostitutie van een minderjarige minder dan 10 jaar
Uitbuiting van ontucht of prostitutie van een minderjarige tussen 10 en 16 jaar, in het kader van mensenhandel
Uitbuiting van ontucht of prostitutie van een minderjarige tussen 10 en 16 jaar
Uitbuiting van ontucht of prostitutie van een persoon meer dan 16 jaar, in het kader van mensenhandel
Uitbuiting van ontucht of prostitutie van een persoon meer dan 16 jaar
Uitbuiting van ontucht of prostitutie van een minderjarige minder dan 10 jaar, door verhuur, verkoop of terbeschikkingstelling van kamers, met de
7237 bedoeling een abnormaal profijt te realiseren, in het kader van mensenhandel
Uitbuiting van ontucht of prostitutie van een minderjarige minder dan 10 jaar, door verhuur, verkoop of terbeschikkingstelling van kamers, met de
7238 bedoeling een abnormaal profijt te realiseren
Uitbuiting van ontucht of prostitutie van een minderjarige tussen 10 en 18 jaar, door verhuur, verkoop of terbeschikkingstelling van kamers, met de
7239 bedoeling een abnormaal profijt te realiseren, in het kader van mensenhandel
Uitbuiting van ontucht of prostitutie van een minderjarige tussen 10 en 18 jaar, door verhuur, verkoop of terbeschikkingstelling van kamers, met de
7240 bedoeling een abnormaal profijt te realiseren
Misdrijven tegen de sexuele moraal (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
Tentoonstellen, verkopen, verhuren, verspreiden of overhandigen van pornografisch materiaal, waarbij minderjarigen minder dan 16 jaar betrokken zijn
7247 of worden voorgesteld
7248 Tentoonstellen, verkopen, verhuren, verspreiden of overhandigen van pornografisch materiaal, waarbij personen meer dan 16 jaar betrokken zijn
7250 Pornografie met het oog op handel en verspreiding, waarbij minderjarigen minder dan 16 jaar betrokken zijn of worden voorgesteld
7251 Pornografie met het oog op handel en verspreiding, waarbij personen meer dan 16 jaar betrokken zijn
7253 Bezit van pornografisch materiaal waar minderjarigen minder dan 16 jaar op worden voorgesteld
7215
7221
7222
7223
7224
7229
7230
7231
7232
7233
7234

2.3. december 2004
Andere (geen misdrijf)
QLF inhoud QLF
5032 Gebeurtenis geen misdrijf:

2.4. juni 2005
Hormonen/Doping (bijzondere wet)
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QLF inhoud QLF
2108 Inbreuken inzake dopingpraktijk bij sportcompetities
7372 Aantreffen van hormonen bij een levend dier : doping
7373 Aantreffen van hormonen bij een levend dier : vetmesting
7374 Aantreffen van hormonen bij een karkas
7375 Aantreffen van hormonen bij een mens
7376 Aantreffen van hormonen in veevoeder
7377 Bezit van hormonen
7378 Aanmaak van hormonen
7379 Distributie van hormonen
Overtredingen (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
1569 Beledigingen (Overtreding)
1868 Ombrenging van dieren (Overtreding)
1871 Gewone moeskopperij
1875 Nachtlawaai
1876 Valse gewichten, maten en weegtoestellen
1879 Waarzeggerij
1880 Feitelijkheden en lichte gewelddaden
7307 Hondebeet
7311 Rondzwervende dieren
7315 Gekwalificeerde moeskopperij
7317 Beschadiging van voertuig, waarna het voertuig nog rijvaardig is
7327 Opschriften op gebouwen langs de openbare weg
7328 Opschriften op gebouwen niet langs de openbare weg
7331 Een weddenschap aangaan in een hippodroom
Bedreigingen (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
1086 Rechtstreekse bedreiging met wapenvertoon (zonder bevel of voorwaarde)
Ontvoering minderjarige (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
7184 Ontvoering van een kind beneden de 7 jaar
7185 Ontvoering van een meisje minder dan 16 jaar, door middel van geweld, list of bedreiging
7186 Ontvoering van een meisje tussen 16 en 18 jaar, met toestemming, door een meerderjarige ontvoerder
7187 Ontvoering van een meisje tussen 16 en 18 jaar, met toestemming, door een minderjarige ontvoerder
7188 Ontvoering van een meisje tussen 16 en 18 jaar, met toestemming, waarvan de leeftijd van de ontvoerder onbekend is

29

FPF/DRI

v40.00 (sept 2018)

7285 Ontvoering van kind of minderjarige boven de zeven jaar
Verloren voorwerpen (geen misdrijf)
QLF inhoud QLF
3031 Verloren voorwerpen
3037 Verlies bankkaart(en), kredietkaart(en)
3038 Verlies cheque(s), overschrijving(en)
3039 Verlies identiteitsdocument(en)
3040 Verlies rijbewijs(zen)
3041 Verlies officiële stempel(s)
3042 Verlies wapen(s)
7350 Verlies nummerplaat

2.5. september 2005
Overtredingen (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
1872 Toebrengen schade
4000 Andere overtredingen strafwetboek:
Oplichting (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
1823 Oplichting door middel van uitgifte van cheques of verschrijvingen zonder dekking, door een vennootschap of een handelaar in staat van faillissement
1822 Oplichting door middel van uitgifte van cheques of overschrijvingen zonder dekking, door een bijzonder persoon (particulier)

2.6. maart 2006
Diefstal (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
1987 Diefstal, met geweld of bedreiging, met verzwarende omstandigheden
1993 Diefstal, met geweld of bedreiging, met verzwarende omstandigheden, waarbij wapens werden getoond of gebruikt
7035 Diefstal, zonder geweld of bedreiging, met verzwarende omstandigheden
Private milities (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
7286 Inbreuken op de wet op de private milities
Omkoping (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
1058 Omkoping
Economische misdrijven (bijzondere wet)
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QLF inhoud QLF
2173 Financiële vennootschappen en operaties: banken
2174 Financiële vennootschappen en operaties: klachten tegen banken, inbreuken door banken gepleegd
2175 Financiële vennootschappen en operaties: openbaar aantrekken van spaargelden
2176 Financiële vennootschappen en operaties: misbruik van economische machtspositie
2177 Effecten en roerende goederen
2190 Inbreuken inzake wissels
Faillissement (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
7304 Inbreuken die verband houden met de staat van faillissement
Vreemdelingenwet (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
Misbruik maken van de kwetsbare positie van een vreemdeling, tengevolge van zijn illegale situatie, door hem een gebouw, kamer of elk ander lokaal te
7430 verkopen, te verhuren of ter beschikking te stellen met de intentie een abnormaal profijt te realiseren.

2.7. oktober 2006
Racisme (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
2141 Racisme en xenofobie
Oplichting (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
1820 Oplichting
Uitbuiting ontucht (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
Aanwerven, meenemen, wegbrengen of bij zich houden van een meerderjarige, met het oog op het plegen van ontucht of prostitutie, in het kader van
7217 mensenhandel
Aanwerven, meenemen, wegbrengen of bij zich houden van een persoon met onbekende leeftijd, met het oog op het plegen van ontucht of prostitutie,
7219 in het kader van mensenhandel
Houden van een huis van ontucht, waar minderjarigen (leeftijd niet gespecifieerd of onbekend) ontucht of prostitutie plegen, in het kader van
7225 mensenhandel
7227 Houden van een huis van ontucht, met leeftijd van de betrokkenen niet gespecifieerd (algemeen), in het kader van mensenhandel
7235 Uitbuiting van ontucht of prostitutie met leeftijd van de betrokkenen niet gespecifieerd (algemeen), in het kader van mensenhandel
Uitbuiting van ontucht of prostitutie van een minderjarige leeftijd onbekend, door verhuur, verkoop of terbeschikkingstelling van kamers, met de
7241 bedoeling een abnormaal profijt te realiseren, in het kader van mensenhandel
Uitbuiting van ontucht of prostitutie van een meerderjarige, door verhuur, verkoop of terbeschikkingstelling van kamers, met de bedoeling een
7243 abnormaal profijt te realiseren, in het kader van mensenhandel
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Uitbuiting van ontucht of prostitutie (leeftijd van de betrokkenen niet gespecifieerd of onbekend), door verhuur, verkoop of terbeschikkingstelling van
7245 kamers, met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren, in het kader van mensenhandel
7384 Houden van een huis van ontucht, waar minderjarigen minder dan 16 jaar ontucht of prostitutie plegen, in het kader van mensenhandel
7385 Houden van een huis van ontucht, waar minderjarigen minder dan 16 jaar ontucht of prostitutie plegen, in het kader van mensenhandel
7386 Houden van een huis van ontucht, waar minderjarigen tussen 16 en 18 jaar ontucht of prostitutie plegen, in het kader van mensenhandel
7390 Uitbuiting van ontucht of prostitutie van een minderjarige tussen 16 en 18 jaar, in het kader van mensenhandel
Informatica (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
7355 Gebruik van valsheid in informatica
7357 Inbreuken tegen de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van informaticasystemen
Telecommunicatie (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
7191 Inbreuken inzake telecommunicatie: illegale aansluiting van telefoonapparaten
7193 Andere inbreuken inzake telecommunicatie
Vreemdelingenwet (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
2007 Inbreuken op de wetgeving inzake de vestiging van vreemdelingen
7254 Bijdragen tot de binnenkomst,de doorreis of het verblijf van een vreemdeling in het land, in het kader van mensenhandel
7255 Uitbuiting van vreemde werknemers, in het kader van mensenhandel
7429 Exploitatie vreemdeling andere - behalve economische en sexuele - in het kader van de mensenhandel.
7431 Economische exploitatie vreemdeling - buiten arbeid - in het kader van de mensenhandel

2.8. april 2007
Vrijheidsberoving (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
1560 Wederrechtelijke en willekeurige vrijheidsberoving door een bijzonder persoon (particulier), met een ongeneeslijk lijkende ziekte tot gevolg
Wederrechtelijke en willekeurige vrijheidsberoving door een bijzonder persoon (particulier), met een blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van
1561 persoonlijke arbeid tot gevolg
Wederrechtelijke en willekeurige vrijheidsberoving door een bijzonder persoon (particulier), met volledig verlies van het gebruik van een orgaan tot
1562 gevolg
1563 Wederrechtelijke en willekeurige vrijheidsberoving door een bijzonder persoon (particulier), met zware verminking tot gevolg
1972 Wederrechtelijke en willekeurige vrijheidsberoving, door een bijzonder persoon (particulier), met onbekende lichamelijke gevolgen
Vandalisme (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
7467 Vernieling van afsluitingen
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2.9. oktober 2007
Oplichting (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
1821 Oplichting door middel van uitgifte van valse of gestolen cheques

2.10. maart 2008
Wapenwet (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
2027 Handel in verboden wapens
2028 Handel in verweerwapens
2029 Handel in oorlogswapens
2030 Wederrechtelijk dragen van verboden wapens
2031 Wederrechtelijk dragen van verweerwapens
2032 Wederrechtelijk dragen van oorlogswapens
2033 Wederrechtelijk dragen van jachtwapens
2034 Onwettig bezit van verboden wapens
2035 Onwettig bezit van verweerwapens
2036 Onwettig bezit van oorlogswapens
2037 Handel in munitie
2038 Collectief onderricht in het gebruik van wapens
5008 Verboden wapens:
5009 Verweerwapens:
5010 Oorlogswapens:
5011 Wapens:
5029 Jachtwapens:
7503 Vervaardiging van verboden wapens
7504 Vervaardiging van verweerwapens
7505 Vervaardiging van oorlogswapens
Slagen en verwondingen (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
7034 Opzettelijke slagen en verwondingen bij familiale moeilijkheden

2.11. september 2008
Jeugdbescherming (geen misdrijf)
QLF inhoud QLF
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2146 Jeugdbescherming: gevaarsnotie - art 36/2
Belaging (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
7192 Inbreuken inzake telecommunicatie: pesterij per telefoon
7310 Belaging-Stalking (psychisch)
7314 Sexuele belaging
Terrorisme (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
7499 Een telecommunicatienetwerk beschadigen of de werking ervan opzettelijk hinderen
Bedreiging (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
1083 Schriftelijke bedreiging, zonder bevel of voorwaarde, uitgezonderd bedreigingen met een aanslag
Milieu (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
2020 Inbreuken inzake douane en accijnzen: ivoorhandel
2068 Inbreuken inzake volksgezondheid
2110 Algemene preventie van milieuhinder
2122 Bescherming tegen geluidshinder, de huishoudtoestellen
2130 Diergeneeskundige politie: varkenspest
2131 Diergeneeskundige politie: brucellose
2132 Bescherming der dieren: dierenmishandeling
2133 Bescherming der dieren: dierenverwaarlozing
2139 Inbreuken inzake de landbouw
2186 Inbreuken inzake de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten
5016 Dierenbescherming (geen van voorgaande):
5026 Natuurbehoud (Inbreuken op andere wetgevingen):
7363 Inbreuken op de wetgeving inzake vervoer van afval

2.12. mei 2009
Jeugdbescherming (geen misdrijf)
QLF inhoud QLF
2147 Jeugdbescherming: onbuigzaamheid (old)
2149 Jeugdbescherming: wangedrag (old)
Jeugdbescherming (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
2145 Inbreuken inzake de wetgeving op de jeugdbescherming (old)
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2.13. september 2009
Drugs (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
2087 Wederrechtelijk gebruik van verdovende middelen (old)

2.14. maart 2010
Bedreiging (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
1082 Mondelinge bedreiging, zonder bevel of voorwaarde, uitgezonderd bedreigingen met een aanslag
7297 Kwaadwillig vals bericht met betrekking tot een aanslag
1084 Bedreiging door middel van een ontploffingstuig
Ongeval tussen voertuigen (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
7281 Ongeval tussen voertuigen
Militie (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
2003 Inbreuken inzake militieverplichtingen
2004 Gewetensbezwaarden
Kijk- en luistergeld (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
2023 Inbreuken inzake kijk- en luistergeld radio/TV
Schending geheim communicatie (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
7190 Inbreuken inzake het afluisteren, kennisnemen en openen van privé-communicatie en -telecommunicatie

2.15. september 2010
Rookverbod (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
2074 Inbreuken inzake rookverbod in openbare plaatsen (old)
Weigering medewerking (Wetboek strafvordering)
QLF inhoud QLF
7521 Weigering van medewerking of de zoeking in een informaticasysteem hinderen (old)
7522 Weigering van medewerking met betrekking tot de toegang tot de inhoud van de telecommunicaties (old)
Kansspelen (bijzondere wet)

35

FPF/DRI

v40.00 (sept 2018)

QLF inhoud QLF
2050 Inbreuken inzake kansspelen (old)
2053 Inbreuken inzake weddenschappen op de sportuitslagen (old)
Zegelrecht (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
2013 Zegelrecht en belastingen in verband met zegelrechten (old)

2.16. december 2010
Verlating van een kind (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
1891 Verlaten of te vondeling leggen van kind of onbekwame, door de vader of moeder (old)
1892 Verlaten of te vondeling leggen van kind of onbekwame, door een persoon aan wie het kind of onbekwame waren toevertrouwd (old)
1893 Verlaten of te vondeling leggen van kind of onbekwame, met hoedanigheid dader onbekend (old)
Handelspraktijken (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
2180 Handelspraktijken: andere verboden reclame (old)
2182 Handelspraktijken: oneerlijke mededinging (old)
2184 Prijsreglementering: vleesprijzen (old)
7196 Verboden reclame: verboden aanplakking (old)

2.17. augustus 2011
Arbeid (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
2155 Koopvaardij / havenarbeid
2159 Sluikwerk / zwartwerk
Diefstal (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
7266 Diefstal in woning, zonder geweld of bedreiging, met als verzwarende omstandigheid braak
7267 Diefstal in woning, zonder geweld of bedreiging, met als verzwarende omstandigheid inklimming
7268 Diefstal in woning, zonder geweld of bedreiging, met als verzwarende omstandigheid valse sleutels
7270 Diefstal in woning, met geweld of bedreiging, met als verzwarende omstandigheid braak
7271 Diefstal in woning, met geweld of bedreiging, met als verzwarende omstandigheid inklimming
7272 Diefstal in woning, met geweld of bedreiging, met als verzwarende omstandigheid valse sleutels
7274 Diefstal in woning, met geweld of bedreiging, met als verzwarende omstandigheid braak, waarbij wapens werden getoond of gebruikt
7275 Diefstal in woning, met geweld of bedreiging, met als verzwarende omstandigheid inklimming, waarbij wapens werden getoond of gebruikt
7276 Diefstal in woning, met geweld of bedreiging, met als verzwarende omstandigheid valse sleutels, waarbij wapens werden getoond of gebruikt
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2.18. september 2012
Vandalisme (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
1872 Toebrengen schade

2.19. februari 2016
Drugs (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
2095 Vervoer van verdovende middelen, door een niet gemachtigd persoon (old)

2.20. januari 2018
Vraag tot seining elektronisch toezicht (geen misdrijf)
QLF inhoud QLF
7800 Gebeurtenis geen misdrijf: vraag tot seining elektronisch toezicht (old)

2.21. september 2018
Reglementering luchtvaart (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF

2059 Inbreuken op de wetgeving inzake de reglementering van de luchtvaart (old)

3.reactivatie van feitcodes
3.1. maart 2006
Vandalisme (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
7317 Beschadiging van voertuig, waarna het voertuig nog rijvaardig is
Overtredingen (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
1872 Toebrengen schade
1875 Nachtlawaai
1880 Feitelijkheden en lichte gewelddaden
4000 Andere overtredingen strafwetboek:
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3.2. oktober 2006
Militair (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
2002 Desertie

3.3. maart 2008
Alcohol (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
2106 Dronkenmakende dranken opdienen aan een persoon die kennelijk dronken is

3.4. september 2008
Wapens (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
2038 Collectief onderricht in het gebruik van wapens

3.5. december 2010
Leveringen aan het leger (Strafwetboek)
QLF inhoud QLF
1071 Misdrijven i.v.m. leveringen aan het leger

3.6. maart 2017
Economische wetgeving (bijzondere wet)
QLF inhoud QLF
2175 Financiële vennootschappen en operaties: openbaar aantrekken van spaargelden
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