
Gert Vermeulen (red.) 
Basisteksten Internationaal en Europees strafrecht 
12de herziene uitgave 
Antwerpen / ‘s-Hertogenbosch 
Gompel&Svacina 
2022 

1138 blz. – 24 cm 
ISBN 978-94-6371-351-1 
D/2022/14.401/5 
NUR 824 

© 2022 Gert Vermeulen en Gompel&Svacina 
Alle rechten voorbehouden. Behoudens de bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave 
worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, 
op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van de au-
teur en van de uitgever. 

Al het mogelijke werd gedaan om de informatie in dit boek zo juist en actueel te maken als kan. Au-
teur of uitgever kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke nadelen die lezers door 
eventuele onvolkomenheden in het boek zouden ondervinden. 

Gompel&Svacina bv 
Uitgevers 

Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen | info@gompel-svacina.be 
Rietveldenweg 60, NL-5222 AS ’s-Hertogenbosch | info@gompel-svacina.nl 
www.gompel-svacina.eu

 
5 

Toelichting  
 
Dit werk bundelt de voornaamste, voor België relevante nationale en multilaterale regelgeving inzake inter-
nationaal en Europees strafrecht. De selectie omvat hoofzakelijk instrumenten die van belang zijn voor inter-
nationale 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, politie-
ambtenaren, ...) 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 samenwer-
kingsverband waarbinnen de teksten tot stand zijn gekomen: Benelux, Prüm, Europese Unie (m.i.v. Schen-
gen), 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 basisinstru-
ment waarop ze betrekking hebben. In de inhoudstafel is dat transparant gemaakt door die teksten te laten 
inspringen. 
 
Deze uitgave werd bijgewerkt tot 15 december 2021. 
 
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 opge-
nomen. Waar (nog) geen Nederlandstalige tekst beschikbaar is, werd voor een Engelstalige versie gekozen.   
 
Gert Vermeulen 
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