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Over de auteurs 
Professor Chris Van den Wyngaert is emeritus hoogleraar aan de rechtsfaculteit 
van de Universiteit Antwerpen, waar zij gedurende bijna 25 jaar de vakken 
strafrecht en strafprocesrecht doceerde. Sinds bijna 20 jaar bekleedt zij de hoogste 
internationale rechterlijke ambten: zij was rechter ad hoc in het Internationaal 
Gerechtshof (2000- 2002), rechter in het Joegoslavië-tribunaal (2003-2009), rechter 
in het Internationaal Strafhof (2009-2018) en sinds 2017 rechter in het Kosovo-
tribunaal . Haar academisch werk als hoogleraar en haar opinies als internationaal 
magistraat hebben haar talrijke onderscheidingen opgeleverd. Zij behaalde vijf 
eredoctoraten: Uppsala (2001), Brussel (2009), Case Western Reserve, Ohio (2013), 
Maastricht (2013) en Stellenbosch (2018). In 2018 kreeg zij de prestigieuze World 
Peace through Law Award aan de Washington University of Saint Louis (USA). Zij 
werd tevens gelauwerd, zowel in Vlaanderen (Gouden Penning van het Vlaams 
Parlement (2011), Groot Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap (2018)), als in 
België, waar Koning Philip haar de titel van Barones verleende (2014).

Professor Philip Traest is buitengewoon hoogleraar in de vakgebieden strafrecht en 
strafvordering aan de Universiteit Gent, vakgroep criminologie, strafrecht en sociaal 
recht. Hij is tevens advocaat aan de balie te Antwerpen. Hij is licentiaat in de rechten 
en in de criminologie (Universiteit Gent, resp. 1982 en 1983) en promoveerde in 1992 
tot doctor in de rechten met een proefschrift getiteld “Het bewijs in strafzaken”.
Philip Traest was lid van de Hoge Raad voor de Justitie van 2008 tot 2016. Hij was 
lid van de Commissie Strafprocesrecht en van de commissie die door de minister 
van Justitie werd belast met het uitwerken van een voorstel van hervorming van het 
Wetboek van Strafvordering. Hij is auteur van talrijke publicaties in het domein van 
het strafrecht en het strafprocesrecht (waaronder het bewijsrecht).

Steven Vandromme is in 2001 afgestudeerd als licentiaat in de Rechten met grote 
onderscheiding. Hij is sinds 2007 verbonden aan het parket van de procureur des 
Konings te Antwerpen, nu als eerste substituut. Verder is hij als wetenschappelijk 
medewerker lid van de Onderzoeksgroep Rechtshandhaving aan de Universiteit 
Antwerpen. Hij is auteur van talrijke publicaties, o.a. in het Rechtskundig Weekblad, 
het Tijdschrift voor Strafrecht en de Commentaar Strafrecht en Strafvordering.

Strafrecht en 
strafprocesrecht 
  

i n  h o o f d l i j n e n

hier 
frankeren

Gompel&Svacina uitgevers
Nationalestraat 111
B-2000 Antwerpen

Gompel&Svacina



 

Over de nieuwe editie 

Het boek werd voor de elfde editie volledig bijgewerkt tot 1 juli 2019, en telt ruim 1500 blz. 

In deze editie is, gewoontegetrouw, getracht om orde te brengen in een materie die steeds minder 
overzichtelijk wordt. Streefdoel is de lezer op een begrijpelijke manier te gidsen door dit doolhof. 

Vele hoofdstukken werden grondig geactualiseerd ten gevolge van recente ontwikkelingen in de 
rechtspraak en de vele wijzigingen in de wetgeving. De ‘Potpourri II-wet’ (2016), die in de vorige editie 
uitgebreid aan bod kwam, is deels teruggeschroefd door het Grondwettelijk hof. De essentiële 
veranderingen die tot snelle efficiëntiewinsten hadden  moeten leiden, zoals het stuk over assisen en 
de veralgemeende correctionalisering, kunnen daardoor geen doorgang vinden. 

Wat het materieel strafrecht betreft worden in deze nieuwe editie een reeks belangrijke 
vernieuwingen en aanpassingen besproken, zoals de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van 
rechtspersonen, de strafuitvoering en de recidive, naast ontwikkelingen in de rechtspraak. Ook is er 
het nieuwe Vlaamse Jeugddelinquentiedecreet, dat kort wordt geschetst.

Op het gebied van het strafprocesrecht zijn naast  een aantal punctuele wijzigingen de meest 
opvallende vernieuwingen de invoering van de burgerinfiltranten, de spijtoptantenregeling, de 
verfijning van de regeling van het deskundigenonderzoek en de aanpassing van de buitengerechtelijke 
afhandeling, en uiteraard ook de evoluties in de rechtspraak.  De gedeeltelijke vernietiging van 
Potpourri II werd verwerkt, met toch nog aandacht voor de vernietigde regeling gezien mogelijke 
problemen van overgangsrecht in de eerstkomende jaren.

Koen Geens, Minister van Justitie over de vorige editie:

‘Het handboek van barones en professor Van den Wyngaert, rechter bij het Internationaal 
Strafhof van Den Haag, is reeds negen edities lang de trouwe metgezel voor zowel de 
rechtenstudent als de rechtspracticus-penalist. 

Met de voorliggende jubileumeditie wordt de kroon op het werk gezet. 

De vele wetswijzigingen die het strafrecht en de strafprocedure actueel ondergaan, vergen een 
betrouwbare gids om alle evoluties op de voet te kunnen volgen. 

In de kenmerkende heldere en overzichtelijke stijl van de auteur, die voortaan wordt bijgestaan 
door twee experten-medeauteurs, professor dr. Philip Traest en Eerste substituut-procureur des 
Konings Steven Vandromme, wordt de techniciteit van het strafrecht, het strafprocesrecht en het 
strafuitvoeringsrecht op een bevattelijke manier ontsloten. 

Het oog voor detail en voor de meest recente rechtspraak en rechtsleer verbaast niet. 
De titel van het werk suggereert dat het strafrecht in hoofdlijnen wordt besproken. 
Dat is te bescheiden…’ 

Titel 1 – Algemene Inleiding 
Hoofdstuk 1. Definitie
Hoofdstuk 2. Historisch overzicht
Hoofdstuk 3. Theorieën over strafrecht
Hoofdstuk 4. Politieke dimensie van het strafrecht 
Hoofdstuk 5. Bronnen van het straf(proces)recht 

Titel 2 – Materieel Strafrecht 
Deel I De strafwet 
Hoofdstuk 1. Het legaliteitsbeginsel
Hoofdstuk 2. Interpretatie van de strafwet
Hoofdstuk 3. De strafwet en het EVRM
Hoofdstuk 4. Toepassing van de strafwet in de tijd 
Hoofdstuk 5. Toepassing van de strafwet naar de persoon 
Hoofdstuk 6. Toepassing van de strafwet in de ruimte 

Deel II Het misdrijf 
Hoofdstuk 1. Begrip
Hoofdstuk 2. Indeling van de misdrijven
Hoofdstuk 3. Rechtvaardigingsgronden
Hoofdstuk 4. Verschoningsgronden, verzachtende en 
 verzwarende omstandigheden 

Deel III De strafrechtelijke verantwoordelijkheid 
Hoofdstuk 1. Algemene begrippen
Hoofdstuk 2. Het moreel element van het misdrijf 
Hoofdstuk 3. De schulduitsluitingsgronden 

Deel IV Strafbare poging en strafbare deelneming 
Hoofdstuk 1. Strafbare poging 
Hoofdstuk 2. Strafbare deelneming 

Deel V De sanctie 
Hoofdstuk 1. Overzicht van de sancties 
Hoofdstuk 2. Straf toemeting 
Hoofdstuk 3. Strafuitvoering 
Hoofdstuk 4. Uitwissing en eerherstel 

Titel 3 – Algemene beginselen van het  
                 strafprocesrecht 
Hoofdstuk 1. Definitie
Hoofdstuk 2. Accusatoire en inquisitoire rechtspleging 
Hoofdstuk 3. Verloop van het strafproces
Hoofdstuk 4. Actoren in het strafproces
Hoofdstuk 5. Beleidsorganen in het strafprocesrecht 

Titel 4 – Strafprocesrecht
Deel I De rechten van de verdediging in strafzaken 
Hoofdstuk 1. Algemene begrippen
Hoofdstuk 2. Overzicht
Hoofdstuk 3. Wettelijke waarborgen bij beperkingen van 
 bepaalde grondrechten 

Deel II  De vorderingen die uit het misdrijf  
    voortvloeien 
Hoofdstuk 1. De strafvordering 
Hoofdstuk 2. De burgerlijke vordering 

Deel III Het vooronderzoek in strafzaken 
Hoofdstuk 1. Wijze waarop het onderzoek gevoerd wordt 
Hoofdstuk 2. Personen belast met de opsporing en 
 vaststelling van misdrijven 
Hoofdstuk 3. Het opsporingsonderzoek 
Hoofdstuk 4. Het gerechtelijk onderzoek 
Hoofdstuk 5. Onderzoeksverrichtingen 
Hoofdstuk 6. De voorlopige hechtenis 

Deel IV Het onderzoek ter terechtzitting 
Hoofdstuk 1. Inleiding
Hoofdstuk 2. De bevoegdheid in strafzaken
Hoofdstuk 3. De saisine van de vonnisgerechten 
Hoofdstuk 4. De rechtspleging voor de vonnisgerechten 
Hoofdstuk 5. Het bewijs in strafzaken
Hoofdstuk 6. De rechtsmiddelen 
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