
 

BINNENKOMEN OF BINNENDRINGEN VAN EEN HAVEN ZONDER 

MACHTIGING OF TOESTEMMING IS STRAFBAAR (artikelen 546/1 tot 3 

strafwetboek)! 
 

   

Sinds midden juni 2016 is het strafbaar geworden om zonder machtiging of toestemming 

binnen te komen of binnen te dringen in een havenfaciliteit of onroerend dan wel roerend 

goed binnen de grenzen van een haven.  

   

Deze daden worden door de wet van 20.05.2016 tot wijziging van het Strafwetboek bestraft 

met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van 

zesentwintig euro tot vijfhonderd euro of met een van die straffen.  

   

De feiten worden bestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot één jaar en met een 

geldboete van zesentwintig tot duizend euro of met een van die straffen alleen wanneer 

verzwarende omstandigheden voorhanden zijn, meer bepaald: 

 1° ingeval van de betrokken activiteit een gewoonte wordt gemaakt; 

 2° indien het gepleegd wordt bij nacht; 

 3° indien het gepleegd wordt door twee of meer personen; 

 4° indien het gepleegd wordt met bedrieglijk opzet of het oogmerk om te schaden; 

 5° indien het gepleegd wordt door middel van geweld of bedreiging; 

 6° indien kritieke infrastructuur in de zin van de wet van 1 juli 2011 betreffende de 

beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren werd binnengegaan of 

binnengedrongen.  

   

Wat een haven en havenfaciliteit is wordt bepaald in de artikelen artikel 5, 6° en 7° van de 

wet van 5 februari 2007 betreffende de maritieme beveiliging:  

- " havenfaciliteit " : een locatie waar het schip/haven raakvlak plaatsvindt; daartoe behoren 

in voorkomende gevallen ankergebieden, ligplaatsen en aanvaarroutes vanuit zee; 

- " haven " : elk uit land en water bestaand gespecificeerd gebied, waarvan de grenzen 

overeenkomstig artikel 4, § 2 van de wet van 05.02.2007 zijn afgebakend door de Koning, 

met werken en voorzieningen ten behoeve van het commercieel vervoer over zee, die een 

ruimtelijk, economisch of functioneel geheel vormt;  

   

De nieuwe wet heeft betrekking op elkeen die de haven zonder machtiging of toestemming 

binnenkomt of binnendringt.  Het kan gaan om personen die de haven betreden in het kader 

van de migratieproblematiek, doch ook personen die om andere redenen de haven betreden 

vallen onder het toepassingsgebied van de wet.  Alhoewel de wet slechts recent in werking is 

getreden, blijkt nu reeds dat politie en justitie de wet stringent toepassen.    

   

Voor de transportsector is het belangrijk te vermelden dat vrachtwagenchauffeurs 



onmiddellijk de politie (nummer 101) dienen te verwittigen zodra zij vaststellen dat zij 

personen aan boord hebben die op die manier in de haven proberen te geraken.  Indien zij 

evenwel de haven binnenrijden, wetende dat zij op die manier personen de haven 

binnenloodsen, vallen zij mogelijks als mededader of medeplichtige onder het 

toepassingsgebied van de nieuwe wet en dreigen zij evenzeer te worden vervolgd voor de 

strafrechtbank.  

   

Mailadres parket West-Vlaanderen wat feiten betreft gepleegd in de West-Vlaamse havens: 

mensenhandel.mensensmokkel.wvl@just.fgov.be  
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