Toelichting
Dit werk bundelt de voornaamste, voor België relevante nationale en multilaterale regelgeving inzake internationaal en Europees strafrecht. De selectie omvat hoofzakelijk instrumenten die van belang zijn voor internationale strafrechtelijke samenwerking, inclusief informatieuitwisseling in strafzaken. Daarom is de selectie
ook uitgebreid met de belangrijkste gegevensbescherminginstrumenten in strafzaken. Instrumenten met een
louter materieelrechtelijke dimensie zijn niet opgenomen, tenzij ze betrekking hebben op internationale of
georganiseerde criminaliteit en terrorisme. Zowel studenten, rechtspractici (magistraten, advocaten, politieambtenaren, ...) als beleidsmakers beschikken met dit wetboek over een accurate en recente uitgave van de
basisteksten inzake internationaal en Europees strafrecht.
Het nationale deel bevat, naast essentiële uittreksels uit het Strafwetboek, de Voorafgaande Titel van het
Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafvordering en het Gerechtelijk Wetboek, alle wetteksten
die specifiek betrekking hebben op aspecten van internationale samenwerking in strafzaken, chronologisch
geordend.
Wat het multilaterale niveau betreft, is een onderscheid gemaakt naargelang het internationaal samenwerkingsverband waarbinnen de teksten tot stand zijn gekomen: Benelux, Prüm, Europese Unie (m.i.v. Schengen), Raad van Europa of Verenigde Naties. Binnen deze subniveaus is opnieuw een chronologische volgorde
aangehouden. Om de inhoudelijke logica te versterken is ervoor gekozen om de tekst van protocollen en
wijzigings- of aanvullingsinstrumenten in voorkomend geval op te nemen onmiddellijk na het basisinstrument waarop ze betrekking hebben. In de inhoudstafel is dat transparant gemaakt door die teksten te laten
inspringen.
Deze uitgave werd bijgewerkt tot 20 december 2018.
Ze bevat ook een aantal multilaterale instrumenten die voor België (nog) niet in werking zijn getreden, maar
niettemin van potentiële (toekomstige) betekenis zijn voor de rechts(hulp)praktijk. In dat geval is over de
gehele lengte van de betreffende pagina's een grijze rand aangebracht, zodat geen verwarring kan bestaan met
instrumenten die wel verbindend zijn. Instrumenten die België (nog) niet ondertekend heeft, zijn niet opgenomen. Waar (nog) geen Nederlandstalige tekst beschikbaar is, werd voor een Engelstalige versie gekozen.
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