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Toelichting 

 
Deze uitgave bundelt de voornaamste wetteksten inzake strafrecht. 
Naast het Strafwetboek, het Wetboek van Strafvordering, alsook een 
aantal uittreksels uit de Grondwet, het Gerechtelijk Wetboek en het 
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden, bevat dit zakwetboekje tevens, chronologisch 
geordend, de bijzondere wetten die een algemeen belang hebben voor 
het strafrecht of voor de strafvordering. In die lijst is onder andere de 
Wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met 
een geestesstoornis opgenomen, die op 1 januari 2012 volledig in 
werking zal treden. Bovendien werden in deze editie, hoewel ze niet 
volledig in werking getreden zijn, eveneens de Wet van 12 januari 
2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de 
gedetineerden (waarvan enkel artikelen 1 tot 13, 16, 19, 42, 44 tot 47, 
53 tot 72§1, 73, 74 §1-4, 76 tot 80, 98, 103 tot 118 §9, 118 §11 tot 
121, 167§1 en 167§4 reeds in werking getreden zijn) en de Wet van 
17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeel-
den tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten 
in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (waarvan artikelen 23 
§1 eerste lid 2°, 25 §1, 26 §1, 27 tot 30, 33 tot 35, 38 tot 40, 44, 45 en 
72 tot 95 nog niet in werking getreden zijn) opgenomen. Bijzondere 
wetten die op specifieke misdrijven of op de opsporing, vervolging of 
bestraffing daarvan betrekking hebben, zijn niet opgenomen. 
 
Zowel studenten als rechtspractici (politieambtenaren, magistraten, 
advocaten) beschikken met dit zakwetboekje over een accurate, zeer 
recente en goedkope tekstuitgave. Een uitgebreid herwerkt alfabetisch 
trefwoordenregister maakt het geheel bovendien erg gebruiksvriende-
lijk. 
 
Alle teksten zijn bijgewerkt tot 1 augustus 2011. Bij het doorvoeren 
van de wijzigingsbepalingen zijn taalfouten gecorrigeerd en is ervoor 
geopteerd de geest van de wet te respecteren bij gebeurlijke onnauw-
keurigheden van de wetgever. Tenslotte is voor de ongewijzigde 
opname geopteerd van een een aantal bepalingen die het toenmalige 
Arbitragehof weliswaar heeft vernietigd maar waarvan de gevolgen 
nog verder worden gehandhaafd. Het betreft de bepalingen vernietigd 
bij het arrest van 28 maart 2002, die gehandhaafd blijven in zoverre 
zij aanleiding hebben gegeven tot beslissingen die in kracht van ge-
wijsde zijn gegaan vóór de bekendmaking van het arrest in het Bel-
gisch Staatsblad (vernietiging in het Wetboek van Strafvordering, van 
de woorden “of in vrijheid is gesteld met inachtneming van de voor-
waarden omschreven in de artikelen 35 en 36 van voornoemde wet” in 
artikel 216quinquies, §1, eerste lid; artikel 216quinquies, §3; de woor-
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den “de getuigen te horen die zij nuttig acht” en “een maatschappelij-
ke enquête te doen verrichten” in artikel 216septies, tweede zin en 
artikel 20bis, §1, eerste lid van de Wet van 20 juli 1990 betreffende de 
voorlopige hechtenis). 

G. Vermeulen, 1 augustus 2011 
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