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Art. 

INHOUDSTAFEL

BOEK I. — DE MISDRIJVEN EN DE BESTRAFFING IN HET ALGEMEEN 1-100ter

 Hfdst. I.  — Misdrijven 1-6
 Hfdst. II.  — Straffen 7-43quater
 Hfdst. III.  —  Andere veroordelingen die wegens misdaden, wanbedrijven 

of overtredingen kunnen worden uitgesproken 44-50bis
 Hfdst. IV.  — Poging tot misdaad of tot wanbedrijf 51-53
 Hfdst. V.  — Herhaling 54-57bis
 Hfdst. VI.  — Samenloop van verscheidene misdrijven 58-65
 Hfdst. VII.  —  Deelneming van verscheidene personen aan eenzelfde mis-

daad of wanbedrijf 66-69
 Hfdst. VIII.  — Rechtvaardigings- en verschoningsgronden 70-78
 Hfdst. IX.  — Verzachtende omstandigheden 79-85
 Hfdst. X.  — Tenietgaan van de straffen 86-99
 Hfdst. XI.  —  Wijze waarop rekening wordt gehouden met de in andere 

staten door strafgerechten uitgesproken veroordelingen 99bis
 Algemene bepalingen 100-100ter

BOEK II. — DE MISDRIJVEN EN HUN BESTRAFFING IN HET BIJZONDER 101-566

 TITEL I.  —  Misdaden en wanbedrijven tegen de veiligheid van de 
Staat 101-136

 Hfdst. I.  —  Aanslag op en samenspanning tegen de Koning, de Konink-
lijke Familie en de regeringsvorm 101-112

 Hfdst. II.  —  Misdaden en wanbedrijven tegen de uitwendige veiligheid 
van de Staat 113-123decies

 Hfdst. III.  —   Misdaden tegen de inwendige veiligheid van de Staat 124-135quinquies
 Algemene bepaling betreffende deze titel 136

 TITEL Ibis.  —  Ernstige schendingen van het internationaal humanitair 
recht 136bis-136octies

 TITEL Iter.  — Terroristische misdrijven 137-141ter

 TITEL II.  —  Misdaden en wanbedrijven die door de Grondwet ge-
waarborgde rechten schenden 142-159

 Hfdst. I.  —  Wanbedrijven betreffende de vrije uitoefening van de ere-
diensten 142-146

 Hfdst. II.  —  Schending door openbare ambtenaren van rechten door de
                                                Grondwet gewaarborgd 147-159

 TITEL III.  — Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare trouw 160-232

 Hfdst. I.  — Valse munt 160-170bis
 Bijzondere bepalingen 171-172
 Hfdst. II.  —  Namaking of vervalsing van openbare effecten, aandelen, 

schuldbrieven, rentebewijzen en bij de wet toegelaten bank-
biljetten 173-178

 Hfdst. IIbis.  — Bescherming van de geldtekens die wettig betaalmiddel zijn 178bis-178ter
 Hfdst. III.  —  Namaking of vervalsing van zegels, stempels, merken, enz. 179-191
 Bijzondere bepaling 192-192ter
 Hfdst. IV.  —  Valsheid in geschrifte, in informatica en in telegrammen 193-212
 Bepalingen aan de vijf vorige hoofdstukken gemeen 213-214
 Hfdst. V.  — Vals getuigenis en meineed 215-226
 Hfdst. VI.  — Aanmatiging van ambten, van titels of van een naam 227-232
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 TITEL IV.  —  Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare orde, ge-
pleegd door personen die een openbaar ambt uitoefenen 
of door bedienaren der erediensten in de uitoefening van 
hun bediening 233-268

 Hfdst. I.  — Samenspanning van ambtenaren 233-236
 Hfdst. II.  —  Aanmatiging van macht door administratieve en rechterlijke 

overheden 237-239
 Hfdst. III.  —  Verduistering, knevelarij en belangenneming gepleegd door 

personen die een openbaar ambt uitoefenen 240-245
 Hfdst. IV.  — Omkoping van personen die een openbaar ambt uitoefenen 246-253
 Hfdst. V. — Misbruik van gezag 254-259
 Hfdst. Vbis.  —  Onderscheppen, kennisnemen en opnemen van niet voor het 

publiek toegankelijke communicatie en gegevens van een in-
formaticasysteem 259bis

 Bepaling aan de vorige hoofdstukken gemeen 260
 Hfdst. VI.  —  Onwettig vervroegde of verlengde uitoefening van het open-

baar gezag 261-262
 Hfdst. VII.  —  Enige wanbedrijven betreffende het houden van de akten van 

de burgerlijke stand 263-265
 Bijzondere bepaling 266
 Hfdst. VIII.  —  Misdrijven door de bedienaren der erediensten in de uitoefe-

ning van hun bediening gepleegd 267-268

 TITEL V.  —  Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare orde door 
bijzondere personen gepleegd 269-321

 Hfdst. I.  — Weerspannigheid 269-274
 Hfdst. II.  —  Smaad en geweld tegen ministers, leden van de wetgevende 

kamers, dragers van het openbaar gezag of van de openbare 
macht 275-282

 Hfdst. III.  — Zegelverbreking 283-288
 Hfdst. IV.  — Belemmering van de uitvoering van openbare werken 289-291
 Hfdst. V.  — Misdaden en wanbedrijven van leveranciers 292-298
 Hfdst. VI.  —  Uitgeven of verspreiden van geschriften zonder vermelding 

van naam en woonplaats van de schrijver of van de drukker 299-300
 Hfdst. VII.  —  Overtreding van de wetten en verordeningen op loterijen, 

speelhuizen en pandhuizen 301-308
 Hfdst. VIII.  —  Misdrijven betreffende nijverheid, koophandel en openbare 

veilingen 309-314
 Hfdst. VIIIbis.  —  Misdrijven betreffende het geheim van niet voor het publiek 

toegankelijke communicatie en gegevens van een informati-
casysteem 314bis

 Hfdst. IX.  — Enige andere misdrijven tegen de openbare orde 315-321

 TITEL VI.  — Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare veiligheid 322-347

 Hfdst. I.  —  Vereniging met het oogmerk om een aanslag te plegen op per-
sonen of op eigendommen en criminele organisatie 322-326

 Hfdst. II.  —  Bedreigingen met een aanslag op personen of op eigendom-
men en valse inlichtingen betreffende ernstige aanslagen 327-331bis

 Hfdst. III.  — Ontvluchting van gevangenen 332-337
 Hfdst. IV.  — Banbreuk en enige gevallen van verberging 338-341
 Hfdst. V.  —  Wanbedrijven tegen de openbare veiligheid gepleegd door 

landlopers of door bedelaars (opgeheven) 342-347

 TITEL VIbis.  — Misdaden met betrekking tot het nemen van gijzelaars 347bis

 TITEL VII.  —  Misdaden en wanbedrijven tegen de orde der familie en 
tegen de openbare zedelijkheid 348-391octies

 Hfdst. I.  — Vruchtafdrijving 348-353
 Hfdst. II.  — [...] 354-360bis
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 Hfdst. III.  —  Misdaden en wanbedrijven strekkende tot het verhinderen of 
vernietigen van het bewijs van de burgerlijke staat van kinde-
ren 361-367

 Hfdst. IV.  — [...] 368-371
 Hfdst. V.  —  Voyeurisme, niet-consensuele verspreiding van seksueel ge-

tinte beelden en opnames, aanranding van de eerbaarheid en 
verkrachting 371/1-378bis

 Hfdst. VI.  — Bederf van de jeugd en prostitutie 379-382quinquies
 Hfdst. VII.  — Openbare schennis van de goede zeden 383-389
 Hfdst. VIII.  — Dubbel huwelijk 390-391
 Hfdst. IX.  — Verlating van familie 391bis-391ter
 Hfdst. X.  — Misdrijven en wanbedrijven inzake adoptie 391quater-391quinquies
 Hfdst. XI.  — Gedwongen huwelijk en gedwongen samenwoning 391sexies-391octies

 TITEL VIII.  — Misdaden en wanbedrijven tegen personen 392-460ter

 Hfdst. I.  —  Opzettelijk doden, opzettelijk toebrengen van lichamelijk let-
sel, foltering, onmenselijke behandeling en onterende behan-
deling 392-417quinquies

 Hfdst. II.  —  Onopzettelijk doden en onopzettelijk toebrengen van licha-
melijk letsel 418-422

 Enkele gevallen van schuldig verzuim 422bis-422quater
 Hfdst. III.  —  Aantasting van de persoon van minderjarigen, van kwetsbare 

personen en van het gezin 423-433bis/1
 Hfdst. IIIbis.  — Exploitatie van bedelarij 433ter-433quater
 Hfdst. IIIter.  — Mensenhandel 433quinquies- 

433novies/1
 Hfdst. IIIter/1.  — Handel in menselijke organen 433novies/2- 

433novies/11
 Hfdst. IIIquater.  —  Misbruik van andermans kwetsbare toestand door de verkoop, 

verhuur of terbeschikkingstelling van goederen met de bedoe-
ling een abnormaal profijt te realiseren

433decies- 
433quinquiesdecies

 Hfdst. IV.  —  Aanslag op de persoonlijke vrijheid en op de onschendbaar-
heid van de woning, gepleegd door bijzondere personen 434-442/1

 Hfdst. IVbis.  — Belaging 442bis-442ter
 Hfdst. IVter.  — Misbruik van de zwakke toestand van personen 442quater
 Hfdst. V.  — Aanranding van de eer of de goede naam van personen 443-452
 Bijzondere bepaling 453-453bis
 Hfdst. VI.  — Enige andere wanbedrijven tegen personen 454-460ter

 TITEL IX.  — Misdaden en wanbedrijven tegen eigendommen 461-550

 Hfdst. I.  — Diefstal en afpersing 461-487bis
 Bijzondere bepalingen 488
 Hfdst. Ibis.  —  Externe beveiliging van kernmateriaal en ander radioactief 

materiaal 488bis-488quinquies
 Hfdst. II.  — Bedrog 489-509quater
 Hfdst. III.  — Vernieling, beschadiging, aanrichting van schade 510-550

 TITEL IXbis.  —  Misdrijven tegen de vertrouwelijkheid, integriteit en be-
schikbaarheid van informaticasystemen en van de gege-
vens die door middel daarvan worden opgeslagen, ver-
werkt of overgedragen 550bis-550ter

 TITEL X.  — Overtredingen 551-566
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Art.

INHOUDSTAFEL

VOORAFGAANDE BEPALINGEN 1-7

Wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering 1-32

Voorafgaande titel - Rechtsvorderingen die uit misdrijven ontstaan 1-32
Hfdst. I.  —  Regels betreffende de strafvordering en de burgerlijke rechtsvor-

dering 1-5ter
Hfdst. II.  —  Strafvordering wegens misdaden of wanbedrijven buiten het 

grondgebied van het Rijk gepleegd 6-14
Hfdst. III.  — Prejudiciële geschillen 15-19
Hfdst. IV.  —  Oorzaken van verval van de strafvordering en van de burgerlijke 

rechtsvordering 20-29
Hfdst. V.  — Niet-ontvankelijkheid van de strafvordering wegens provocatie 30
Hfdst. VI.  —  Regels met betrekking tot de uitoefening van de strafvordering 

volgend op een beslissing van uithandengeving bevolen door een 
jeugdgerecht 31

Hfdst. VII.  — Nietigheden 32

BOEK I. — DE GERECHTELIJKE POLITIE EN DE OFFICIEREN DIE ZE UITOEFENEN 8-136quater

Hfdst. I.  — Gerechtelijke politie 8-10
Hfdst. II.  — [...] 11-15
Hfdst. III.  — Veldwachters en boswachters 16-21
Hfdst. IIIbis.  —  Machtiging tot inzage van het dossier of tot het bekomen van een 

afschrift ervan 21bis
Hfdst. IV.  — De procureurs des Konings en hun substituten 22-47undecies
Hfdst. IVbis.  — De federale procureur 47duodecies-

47tredecies
Hfdst. IVter.  —  De Europese aanklager en de gedelegeerde Europese aanklagers 47quaterdecies-

47quindecies
Hfdst. V.  — Politieofficieren die hulpofficier zijn van de procureur des Konings 48-54
Hfdst. VI.  — Onderzoeksrechters 55-90duodecies
Hfdst. VII.  — Voorlopige maatregelen ten aanzien van rechtspersonen 91
Hfdst. VIIbis.  —  Verhoor van minderjarigen en kwetsbare meerderjarigen die het 

slachtoffer of getuige zijn van bepaalde misdrijven 91bis-101
Hfdst. VIIter.  — Bescherming van bedreigde getuigen 102-111
Hfdst. VIIter/1.  —  De bescherming van bepaalde bedreigde personen die een open-

baar ambt uitoefenen 111bis-111decies
Hfdst. VIIquater.  — Afnemen van verklaringen met behulp van audiovisuele media 112-112ter
Hfdst. VIIquinquies.  —  Afscherming van de identiteit van de leden van de politiediensten 

behorend tot de speciale eenheden of die onderzoek doen naar of 
interveniëren bij bijzonder zware misdrijven

112quater- 
112undecies

Hfdst. VIIsexies.  — De polygraaftest 112duodecies
Hfdst. VIII.  — Voorlopige invrijheidstelling en borgstelling 113-126
Hfdst. IX.  —  Verslag van de onderzoeksrechter na voltooiing van de rechtsple-

ging 127-135
Hfdst. X.  —  Toezicht op het onderzoek door de kamer van inbeschuldigingstel-

ling 136-136ter
Hfdst. XI.  — Bevoegdheid van de onderzoeksgerechten in terrorismezaken 136quater

BOEK II. — HET GERECHT 137-648

TITEL I.  — Politierechtbanken en correctionele rechtbanken 137-216septies

Hfdst. I.  — Politierechtbanken 137-178
Hfdst. II.  — Correctionele rechtbanken 179-215bis
Hfdst. IIbis.   — Voorafgaande erkenning van schuld 216
Hfdst. IIter.  —  Toezeggingen in het kader van de strafvordering, de strafuitvoe-

ring of de hechtenis wegens het afleggen van een verklaring 216/1-216/8
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Hfdst. III.  —  Bepalingen betreffende het verval van de strafvordering voor som-
mige misdrijven onder bepaalde voorwaarden 216bis-216ter

Hfdst. IV.  — Oproeping bij proces-verbaal 216quater
Hfdst. V.  — Onmiddellijke verschijning 216quinquies-

216septies

TITEL II.  — Het hof van assisen 216octies-363

Hfdst. I.  — Algemene bepaling 216octies
Hfdst. II. — De bevoegdheid van het hof van assisen 216novies
Hfdst. III.  — De inbeschuldigingstelling 217-250
Hfdst. IV.  — Voorziening tegen het verwijzingsarrest (opgeheven) 251-253
Hfdst. V.  — Procedure voorafgaand aan de zitting ten gronde 254-273
Hfdst. VI.  — Rechtspleging voor het hof van assisen 274-354
Hfdst. VII.  — De rechtsmiddelen 355-359
Hfdst. VIII.  — De tenuitvoerlegging van de beslissing 360-363

TITEL IIbis.  —  Algemene bepalingen betreffende de ambtsverrichtingen en 
opdrachten van het parket-generaal 364-406

TITEL III.  — Wijzen van voorziening tegen arresten of vonnissen 407-447bis

Hfdst. I.  — Nietigheid van het onderzoek en van het vonnis 407-415
Hfdst. II.  — Rechtspleging in cassatie 416-442
Hfdst. IIbis.  — Heropening van de rechtspleging 442bis-442octies
Hfdst. III.  — Aanvragen tot herziening 443-447bis

TITEL IV.  — Enige rechtsplegingen van bijzondere aard 448-524septies

Hfdst. I.  — Valsheid 448-464
Hfdst. Ibis.  — Strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek 464/1-464/41
Hfdst. II.  — […] 465-478
Hfdst. III.  —  Misdaden door rechters gepleegd buiten hun ambt en in de uitoe-

fening van hun ambt 479-503bis
Hfdst. IV.  —  Misdrijven tegen de eerbied aan de gestelde overheden verschul-

digd 504-509
Hfdst. V.  —  Wijze waarop getuigenissen van de prinsen en van sommige staats-

ambtenaren worden afgenomen in criminele, correctionele en poli-
tiezaken 510-517

Hfdst. VI.  —  Vaststelling van de identiteit van ontvluchte en opnieuw aangehou-
den veroordeelden 518-520

Hfdst. VIbis.  —  Opsporing van personen die zich onttrokken hebben aan de uitvoe-
ring van hoofdgevangenisstraffen, opsluitingen of interneringen 520bis-520septies

Hfdst. VII.  —  Rechtspleging in geval van vernieling of wegneming van het von-
nis of van de stukken van een zaak 521-524

Hfdst. VIII.  — Bijzonder onderzoek naar de vermogensvoordelen 524bis-524ter
Hfdst. IX.  —  Onderzoek naar de mogelijkheid van overbrenging van een ern-

stige besmettelijke ziekte bij gelegenheid van een strafbaar feit 524quater- 
524septies

TITEL V.  —  Regeling van rechtsgebied en verwijzing van de ene rechtbank 
naar de andere 525-552

Hfdst. I.  — Regeling van rechtsgebied 525-541
Hfdst. II.  — Verwijzing van de ene rechtbank naar de andere 542-552

TITEL VI.  — Bemiddeling 553-588

TITEL VII.  — Enige zaken van openbaar belang en van algemene veiligheid 589-648

Hfdst. I.  — Over het Centraal Strafregister 589-602
Hfdst. II.  — Gevangenissen 603-614
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Hfdst. III.  —  Middelen om de persoonlijke vrijheid te verzekeren tegen weder-
rechtelijke vrijheidsberoving of andere daden van willekeur 615-618

Hfdst. IV.  —  Uitwissing van veroordelingen en herstel in eer en rechten in straf-
zaken 619-634

Hfdst. V.  — Verjaring 635-643
Hfdst. VI.  — Bijzondere bepalingen 644-648
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