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Woord vooraf

Bij deze nieuwe editie van het handboek Strafrecht en Strafprocesrecht in hoofdlijnen 
hadden wij opnieuw onze hoop gesteld in een grondige vernieuwing van de alsmaar 
meer verouderde wetboeken van strafrecht en van strafvordering in ons land. De com-
missies en experten die werden belast met een gedeeltelijke of gehele herziening van 
beide wetboeken zijn haast niet meer te tellen. Nadat we in de aanloop naar de vorige 
editie tevergeefs hadden gehoopt een nieuw Wetboek van Strafvordering te kunnen 
verwerken, zijn we vandaag weer genoodzaakt – hopelijk voorlopig – onze hoop op 
een nieuw Strafwetboek te begraven. Voor de vele collega’s uit het vakgebied die zich 
hiervoor de laatste jaren met hart en ziel hebben ingezet en hun talrijke werkuren in 
de mist hebben zien opgaan, is dit een uiterst frustrerende ervaring.

Voor de student en de praktijkjurist is de studie van het Belgisch (straf)procesrecht 
inmiddels een haast onmogelijke zaak geworden. Het is al vaak gezegd: het Belgisch 
straf(proces)recht is een van de oudste ter wereld. Ons Wetboek van Strafvordering, 
dat uitgewerkt werd door Napoleon (1808) en dat in wezen nog teruggaat op de Gran-
de Ordonnance Criminelle van Colbert (1670), is hoogbejaard. Ons Strafwetboek, 
dat in 1874 nog redelijk progressief was, is vandaag grotendeels achterhaald. Het 
contrast met de hervormingen in onze buurlanden is bijzonder groot. Het is bijna 
onmogelijk voor buitenlandse juristen om rechtsvergelijkend onderzoek te verrichten 
m.b.t. het Belgisch straf(proces)recht vanwege de verregaande onduidelijkheid van 
de teksten. Door de talrijke wetswijzigingen (met oneindig uitgesponnen bis, ter, enz. 
toevoegingen) zijn de wetboeken haast onleesbaar geworden, zelfs voor specialisten, 
en is van de oorspronkelijke heldere constructie van destijds weinig overgebleven. 
Vele hervormingen zijn het resultaat van de rechtspraak van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens (bv. de Salduz-rechtspraak), en ook de Europese Unie begeeft 
zich steeds meer op het territorium van het strafrecht, wat een bijkomende uitdaging 
is voor wie op de hoogte wil blijven van deze materie. 

Zoals gewoonlijk drijven de vernieuwingen op de golven van de tijd. Net zoals de 
Wet-Franchimont (1998) en de hervormingen van politie en parket (1998) voortvloei-
den uit de grote dysfuncties die aan de oppervlakte waren gekomen naar aanleiding 
van de beruchte zaak-Dutroux, situeert de enig echt grondige recente hervorming zich 
vandaag evenzeer in het tijdsgewricht van de #MeToo-beweging: de inderdaad be-
langrijkste hervorming die in de verschillende hoofdstukken van deze nieuwe editie 
aan bod komt, is het seksueel strafrecht. De wet van 23 maart 2022 heeft talrijke 
wijzigingen aangebracht, vooral in het materieel strafrecht, maar ook in het straf-
procesrecht. Andere, meer bescheiden maar voor de praktijk belangrijke hervormin-
gen betreffen het nieuw parket voor de verkeersveiligheid (2021) en de polygraaftest 
(2020), een unicum in Europa hoewel niet door iedereen met hetzelfde enthousiasme 
onthaald. Tot slot is er uiteraard de rechtspraak, die de in de vorige editie genoteerde 
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vernieuwingen heeft geïnterpreteerd en vorm gegeven. Ook deze werd in de hoofd-
stukken van het Handboek grondig verwerkt.

Zoals altijd hebben wij ernaar gestreefd het volume van dit boek niet te sterk te doen 
uitdijen, om het geheel nog overzichtelijk en ‘verteerbaar’ te houden. Dit is een steeds 
moeilijkere opgave gezien de niet-aflatende stroom van ‘punctuele’ wijzigingen aan 
een inmiddels meer gammel negentiende-eeuws bouwwerk. Hopelijk zullen wij, wan-
neer de nieuwe wetboeken er ooit zijn, het aantal pagina’s drastisch kunnen inperken.

Een werk van deze omvang kan niet langer in stand gehouden worden door een en-
kele auteur. Eerste Substituut Steven Vandromme, mijn oud-student en gewaardeerd 
wetenschappelijk medewerker toen ik voltijds hoogleraar was aan de Universiteit 
Antwerpen, nam de actualisering van het onderdeel Strafrecht weer voor zijn reke-
ning. Voor het onderdeel strafprocesrecht mocht ik opnieuw rekenen op mijn collega 
proximus aan de Gentse universiteit, professor Philip Traest, met wie ik al vele jaren 
samenwerk (onder meer destijds in de Commissie-Franchimont). Hun ervaring als 
parketmagistraat resp. advocaat levert een belangrijke meerwaarde aan het boek.

Gelet op het belang van de Europese rechtspraak, zowel die van het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens als die van het Europees Hof van Justitie, ben ik bijzon-
der blij dat professor Catherine Van de Heyning de actualisering van het deel over de 
rechten van de verdediging op zich heeft willen nemen. Haar expertise op het gebied 
van de mensenrechten, als docente European Fundamental Rights Law aan de Rechts-
faculteit van de Universiteit Antwerpen en als lid van het adviescomité van onafhan-
kelijke experten van de Mensenrechtenraad van de VN, verzekert een waardevolle 
inbreng in dit belangrijke onderdeel van het vakgebied.

Bart De Smet, advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie, eveneens oud-student en 
gewaardeerd wetenschappelijk medewerker van het eerste uur, kon wegens tijdgebrek 
niet langer aan de actualisering van het handboek meewerken, maar stelde documen-
tatie ter beschikking die nuttig was voor deze twaalfde editie, waarvoor onze harte-
lijke dank.

Tot slot past een dankwoord voor doctor-assistent Jan Roelandt en assistenten Onno 
Vancoillie en Bart Loosvelt, allen verbonden aan de Universiteit Gent, voor hun ge-
waardeerde assistentie m.b.t. de bij werking van de hoofdstukken over het strafpro-
cesrecht.

Chris Van den Wyngaert
Emeritus hoogleraar Universiteit Antwerpen
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