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CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 
DE BELGIQUE

BELGISCHE KAMER VAN 
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

AMENDEMENT AMENDEMENT

N° 1 DU GOUVERNEMENT

Art.  3 (nouveau)

Insérer un article 3, rédigé comme suit:

“Art. 3. Dans l’article 2, alinéa 3, de la loi du 
4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, modi-
fi é par la loi du 11 juillet 1994, la loi du 23 janvier 2003 
et remplacé par la loi du 21 décembre 2009, est inséré 
un 5°/1 rédigé comme suit:

“5°/1 s’il s’agit d’un crime qui est visé à l’article 
405quater, 6°, du Code pénal;”.”.

JUSTIFICATION

Le projet de loi visant à augmenter la circonstance aggra-
vante prévue à l’article 405quater du Code pénal prévoit 
de remplacer l’article 405quater du Code pénal en vue 

d’augmenter la circonstance aggravante applicable en cas 

Nr. 1 VAN DE REGERING 

Art.  3 (nieuw)

Een artikel 3 invoegen, luidende:

“Art. 3. In artikel 2, derde lid, van de wet van 
4  oktober  1867 op de verzachtende omstandighe-
den, gewijzigd bij de wet van 11 juli 1994, de wet van 
23 januari 2003 en vervangen bij de wet van 21 decem-
ber 2009, wordt een 5°/1 ingevoegd, luidende:

“5°/1 als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 
405quater, 6°, van het Strafwetboek;”.”.

VERANTWOORDING

Het ontwerp van wet tot verhoging van de verzwarende 
omstandigheid bedoeld in artikel 405quater van het Straf-
wetboek strekt tot vervanging van artikel 405quater van het 

Strafwetboek teneinde de verzwarende omstandigheid te 

20 november 201220 novembre 2012
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aggravante prévue à l’article 405quater 

du Code pénal
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d’homicides et de coups et blessures volontaires lorsque le 
mobile du crime ou du délit est la haine, le mépris ou l’hostilité 
à l’égard d’une personne en raison de sa prétendue race, 

de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine 
nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de son 
orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de 
son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philo-
sophique, de son état de santé actuel ou futur, d’un handicap, 

de sa langue, de sa conviction politique, de sa conviction 
syndicale, d’une caractéristique physique ou génétique ou 
de son origine sociale.

Plus particulièrement, ce projet de loi prévoit qu’en cas 
d’infraction aux articles 393 et 398 à 405bis du Code pénal, 
le maximum de la peine d’emprisonnement prévue par ces 
dispositions est doublé avec un maximum de cinq ans. Le 
maximum de la peine d’amende est doublé avec un maximum 

de cinq cent euros. Lorsque le maximum de la peine visée par 
ces articles est de cinq ans, la réclusion de cinq à dix ans est 
prescrite. En cas de réclusion, c’est la fourchette supérieure 
qui est visée. Ainsi, la réclusion pour un terme de dix à quinze 
ans remplace la réclusion pour un terme de cinq à dix ans. 

La réclusion pour un terme de quinze à vingt ans remplace 

la réclusion pour un terme de dix à quinze ans. La réclusion 
pour un terme de vingt à trente ans remplace la réclusion pour 

un terme de quinze à vingt ans. Et la réclusion à perpétuité 
remplace la réclusion pour un terme de vingt à trente ans.

Dans son avis, le Conseil d’État souligne que l’aggravation 
de peines proposées par le projet de loi a des conséquences 
importantes notamment en ce qui concerne les articles 404 

et 405bis, 8° et 11°, du Code pénal.

Suivant le Conseil d’État, “(…) force est de constater en 
l’espèce que l’article 405quater en projet du Code pénal 
prévoit également une augmentation des peines maximales, 

comme c’était déjà le cas pour le projet de loi sur lequel le 
Conseil d’État s’est prononcé dans l’avis susmentionné. 

À cela s’ajoute qu’en l’espèce également, si des circonstances 
aggravantes sont admises en vertu de l’article 405quater, 6°, 

en projet, à savoir, pour les infractions visées aux articles 
404 et 405bis, 8° et 11°, du Code pénal, ces infractions ne 
pourront plus être correctionnalisées et elles devront donc 
toujours être traitées devant la Cour d’assises.”.

Afi n de répondre à la remarque du Conseil d’État, l’amen-
dement vise à modifi er l’article 2, alinéa 3, de la loi du 4 oc-
tobre 1867 sur les circonstances atténuantes, qui comporte 
une liste des crimes punis de la réclusion de vingt ans à trente 

ans et qui peuvent être correctionnalisés.

L’amendement vise à insérer dans cette liste un nouveau 
point 5°/1 reprenant le crime visé à l’article 405quater, 6°, 

qui punit de la réclusion de vingt ans à trente ans l’auteur 
de l’infraction visée aux articles 404 et 405bis, 8° et 11°, du 
Code pénal qui a agi avec un mobile discriminatoire à savoir, 
la haine, le mépris ou l’hostilité à l’égard d’une personne en 

verhogen die van toepassing is in geval van opzettelijk doden 
en opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen wan-
neer de drijfveer van de misdaad of het wanbedrijf bestaat in 

de haat tegen, het misprijzen van of de vijandigheid tegen een 
persoon wegens diens zogenaamd ras, zijn huidskleur, zijn 
afkomst, zijn nationale of etnische afstamming, zijn nationa-
liteit, zijn geslacht, zijn seksuele geaardheid, zijn burgerlijke 
staat, zijn geboorte, zijn leeftijd, zijn vermogen, zijn geloof of 

levensbeschouwing, zijn huidige of toekomstige gezondheids-
toestand, een handicap, zijn taal, zijn politieke overtuiging, zijn 
syndicale overtuiging, een fysieke of genetische eigenschap 
of zijn sociale afkomst.

Dat ontwerp van wet bepaalt inzonderheid dat in geval 
van inbreuk op de artikelen 393 en 398 tot 405bis van het 
Strafwetboek, het maximum van de gevangenisstraf bedoeld 
in die bepalingen, wordt verdubbeld met een maximum van 
vijf jaar. Het maximum van de geldboete zal worden verdub-

beld met een maximum van vijfhonderd euro. Wanneer het 
maximum van de in die artikelen bedoelde straf vijf jaar is, 
wordt opsluiting van vijf tot tien jaar beoogd. In geval van op-
sluiting wordt de hogere strafmaat beoogd. Aldus vervangt de 
opsluiting voor een termijn van tien tot vijftien jaar de opsluiting 

voor een termijn van vijf tot tien jaar. De opsluiting voor een 

termijn van vijftien tot twintig jaar vervangt de opsluiting voor 
een termijn van tien tot vijftien jaar. De opsluiting voor een 

termijn van twintig tot dertig jaar vervangt de opsluiting voor 
een termijn van vijftien tot twintig jaar. En de levenslange 
opsluiting vervangt de opsluiting voor een termijn van twintig 

jaar tot dertig jaar.

Het advies van de Raad van State stelt dat de verzwaring 
van straffen, voorgesteld in het ontwerp van wet, ingrijpende 
gevolgen heeft, vooral wat artikelen 404 en 405bis, 8° en 11°, 

van het Strafwetboek betreft.

Volgens de Raad van State moet worden vastgesteld dat 
het ontworpen artikel 405quater van het Strafwetboek even-
eens voorziet in een verhoging van de maximumstraffen, net 

als dat het geval was voor het wetsontwerp waarover de Raad 
van State zich in het voormelde advies heeft uitgesproken. 

Daar komt bij dat ook in dit geval, indien verzwarende omstan-
digheden worden aangenomen op grond  van het ontworpen 

artikel 405quater, 6°, namelijk voor de misdrijven bedoeld in 
de artikelen 404 en 405bis, 8° en 11°, van het Strafwetboek, 
die misdrijven niet meer in aanmerking komen voor correcti-
onalisering en dus steeds zullen moeten worden behandeld 
door het Hof van Assisen.

In antwoord op de opmerking van de Raad van State 
beoogt het amendement de wijziging van artikel 2, derde lid, 
van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstan-
digheden, dat voorziet in een lijst met misdaden die strafbaar 

zijn met twintig tot dertig jaar opsluiting en die in aanmerking 
komen voor correctionalisering.

Het amendement beoogt de invoeging van een nieuw 
punt 5°/1 in die lijst dat de misdaad omvat bedoeld in artikel 

405quater, 6°, dat voorziet in een straf van twintig tot dertig 
jaar opsluiting wanneer de dader van het misdrijf bedoeld in 
de artikelen 404 en 405bis, 8° en 11°, van het Strafwetboek 
gehandeld heeft vanuit een discriminerende drijfveer, namelijk 
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raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son 
ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa 
nationalité, de son sexe, de son changement de sexe, de son 

orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de 
son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philo-
sophique, de son état de santé actuel ou futur, d’un handicap, 
de sa langue, de sa conviction politique, de sa conviction 
syndicale, d’une caractéristique physique ou génétique ou 

de son origine sociale.

La ministre de la Justice,

Annemie TURTELBOOM

de haat tegen, het misprijzen van of de vijandigheid tegen een 
persoon wegens diens zogenaamd ras, zijn huidskleur, zijn 
afkomst, zijn nationale of etnische afstamming, zijn nationa-

liteit, zijn geslacht, zijn seksuele geaardheid, zijn burgerlijke 
staat, zijn geboorte, zijn leeftijd, zijn vermogen, zijn geloof of 
levensbeschouwing, zijn huidige of toekomstige gezondheids-
toestand, een handicap, zijn taal, zijn politieke overtuiging, zijn 
syndicale overtuiging, een fysieke of genetische eigenschap 

of zijn sociale afkomst.

De minister van Justitie,

Annemie TURTELBOOM


