
Aanhangsel bij het Algemeen politiereglement - Artikel 120 APR –

Gemengde inbreuken - Artikelen van het wetboek van strafrecht

 Art. 398. Hij die opzettelijk verwondingen of slagen toebrengt, wordt gestraft met
gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig [euro]
tot honderd [euro] of met een van die straffen alleen. 

  Ingeval de schuldige heeft gehandeld met voorbedachte rade, wordt hij veroordeeld tot
gevangenisstraf van een maand tot een jaar en tot geldboete van vijftig [euro] tot
tweehonderd [euro]. 

 Art. 448. Hij die hetzij door daden, hetzij door geschriften, prenten of zinnebeelden iemand
beledigt in een van de omstandigheden in artikel 444 bepaald, wordt gestraft met
gevangenisstraf van acht dagen tot twee maanden en met geldboete van zesentwintig [euro]
tot vijfhonderd [euro] of met een van die straffen alleen. 

(Met dezelfde straffen wordt gestraft hij die, in een van de omstandigheden in artikel 444
bepaald, iemand die drager is van het openbaar gezag of van de openbare macht of die met
een openbare hoedanigheid is bekleed, door woorden beledigt in zijn hoedanigheid of
wegens zijn bediening.)

 Art. 461. Hij die een zaak die hem niet toebehoort, bedrieglijk wegneemt, is schuldig aan
diefstal.
  (Met diefstal wordt gelijkgesteld het bedrieglijk wegnemen van andermans goed voor een
kortstondig gebruik.) 

 Art. 463.Diefstallen, in dit hoofdstuk niet nader omschreven, worden gestraft met
gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met geldboete van zesentwintig [euro] tot
v i j f h o n d e r d [ e u r o ] .
  (In het geval bedoeld bij artikel 461, tweede lid, bedraagt de gevangenisstraf echter niet
meer dan drie jaren.)

[ Het minimum van de straf bedraagt drie maanden gevangenisstraf en vijftig euro geldboete
wanneer de diefstal werd gepleegd ten nadele van een persoon van wie de bijzonder
kwetsbare toestand ten gevolge van de leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel een
lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid duidelijk was of de dader bekend was.]

 Art. 521. Al1. Hij die buiten de gevallen in de artikelen 510 tot 520 genoemd, door welk
middel ook, gebouwen, bruggen, dijken, straatwegen, spoorwegen, sluizen, magazijnen,
werkplaatsen, loodsen, schepen, vaartuigen, vliegtuigen of andere kunstwerken of
bouwwerken die aan een ander toebehoren, geheel of ten dele vernielt, wordt gestraft met
(opsluiting van vijf jaar tot tien jaar).

Al2. Bij onbruikbaarmaking met het oogmerk om te schaden, is de straf vijftien dagen tot drie
jaar gevangenis en geldboete van vijftig [euro] tot vijfhonderd [euro]. 

Al3. De in het tweede lid bedoelde straf is toepasselijk in geval van gehele of gedeeltelijke
vernieling of van onbruikbaarmaking, met het oogmerk om te schaden, van rijtuigen, wagons
en motorvoertuigen.

 Art. 526. Met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van
zesentwintig [euro] tot vijfhonderd [euro] wordt gestraft hij die vernielt, neerhaalt, verminkt of
b e s c h a d i g t :
Grafsteden, gedenktekens of grafstenen; 



Monumenten, standbeelden of andere voorwerpen die tot algemeen nut of tot openbare
versiering bestemd zijn en door de bevoegde overheid of met haar machtiging zijn opgericht;
Monumenten, standbeelden, schilderijen of welke kunstvoorwerpen ook, die in kerken,
tempels of andere openbare gebouwen zijn geplaatst.

 Art. 534bis. § 1. Met gevangenisstraf van één maand tot zes maanden en met geldboete
van zesentwintig euro tot tweehonderd euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft
hij die zonder toestemming graffiti aanbrengt op roerende of onroerende goederen.
  § 2. Het maximum van de gevangenisstraf wordt gebracht op één jaar gevangenisstraf bij
herhaling van een in de eerste paragraaf bedoeld misdrijf binnen vijf jaar te rekenen van de
dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is
gegaan.

  Art. 534ter. Met gevangenisstraf van een maand tot zes maanden en met geldboete van
zesentwintig euro tot tweehonderd euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij
die opzettelijk andermans onroerende eigendommen beschadigt.

 Art. 537. Hij die kwaadwillig een of meer bomen omhakt of zodanig snijdt, verminkt of
ontschorst dat zij vergaan, of een of meer enten vernielt, wordt gestraft :
Voor elke boom, met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met geldboete
van zesentwintig [euro] tot honderd [euro];

Voor elke ent, met gevangenisstraf van acht dagen tot vijftien dagen en met geldboete van
zesentwintig [euro] tot v i j f t ig [euro] of met een van die straffen al leen.
In geen geval mag de gezamenlijke straf hoger zijn dan drie jaar wat de gevangenisstraf en
vijfhonderd [euro] wat de geldboete betreft.

 Art. 545. Met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van
zesentwintig [euro] tot tweehonderd [euro] of met een van die straffen alleen wordt gestraft
hij die geheel of ten dele grachten dempt, levende of dode hagen afhakt of uitrukt, landelijke
of stedelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, vernielt; grenspalen, hoekbomen
of andere bomen, geplant of erkend om de grenzen tussen verschillende erven te bepalen,
verplaatst of verwijdert. 

 Art. 559. (Met geldboete van tien [euro] tot twintig [euro] worden gestraft :
  1° Zij die, buiten de gevallen omschreven in boek II, titel IX, hoofdstuk III, van dit wetboek,
andermans roerende eigendommen opzettelijk beschadigen of vernielen;) 

 Art. 561. (Met geldboete van tien [euro] tot twintig [euro] en met gevangenisstraf van een
dag tot vijf dagen of met een van die straffen alleen worden gestraft : 

  1° Zij die zich schuldig maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de
inwoners kan worden verstoord;)

  Art. 563. (Met geldboete van vijftien [euro] tot vijfentwintig [euro] en met gevangenisstraf
van een dag tot zeven dagen of met een van die straffen alleen worden gestraft :)

 (2° Zij die stedelijke of landelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, opzettelijk
beschadigen;
  3° Daders van feitelijkheden of lichte gewelddaden, mits zij niemand gewond of geslagen
hebben en mits de feitelijkheden niet tot de klasse van de beledigingen behoren; in het
bijzonder zij die opzettelijk, doch zonder het oogmerk om te beledigen, enig voorwerp op
iemand werpen dat hem kan hinderen of bevuilen;) 

 Art. 563bis. [Met geldboete van vijftien euro tot vijfentwintig euro en met gevangenisstraf van
een dag tot zeven dagen of met een van deze straffen alleen worden gestraft, zij die zich,



behoudens andersluidende wetsbepalingen, in de voor het publiek toegankelijke plaatsen
begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat zij niet herkenbaar
zijn.
Het eerste lid geldt echter niet voor hen die zich in de voor het publiek toegankelijke plaatsen
begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat zij niet herkenbaar
zijn, en wel krachtens arbeidsreglementen of een politieverordening naar aanleiding van
feestactiviteiten.]


