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Woord vooraf

STRAFWETBOEK

Strafwetboek          3

WETBOEK VAN STRAFVORDERING

Wetboek van strafvordering          3

BIJZONDERE WETTEN

Wet van 4 oktober 1867         3 3

Wet van 25 juli 1893 betreffende de aantekening van hoger beroep van gedetineerde of geïnterneerde 
per onen  V 3 3 3

Koninklijk besluit nr. 236 van 20 januari 1936 tot vereenvoudiging van sommige vormen van de 
strafvordering ten op i hte van de gedetineerden  3 3 3

Koninklijk besluit nr. 260 van 24 maart 1936 op de be aring  ter grif e  en de pro edure tot terug-
gave van de in straf aken in bes ag genomen aken  3 3

Wet van 5 maart 1952 betreffende de opde imes op de strafre hte i ke ge dboeten  3 V 3

Wet van 29 juni 1964 betreffende de ops horting  het uitste  en de probatie  V  err  
 V 3

Wet van 7 juni 1969 tot vaststelling van de tijd gedurende welke geen opsporing ten huize, huiszoe-
king of vrijheidsbeneming mag worden verri ht  V 329

Wet van 13 maart 1973 betreffende de vergoeding voor onwerkzame voorlopige hechtenis (B.S. 
. V. 9 3 33

Wet van 1 augustus 1985 houdende scale en andere bepalingen (B.S. .V . 9  (Uittreksel: 
art. 28-42septiesdecies) 333

Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis (B.S. .V . 99 ) 3

Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt (B.S. 22. . 992) 3

Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtpositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf 
en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (B.S. 

.V .2 ) 399

Wet van 5 mei 2014 betreffende de internering ...  (B.S. 9.V .2 ) 3

Wet van 4 februari 2018 houdende de opdrachten en de samenstelling van het Centraal Orgaan voor 
de nbeslagneming en de Verbeurdverklaring (B.S. 2 . .2 )

Wet van 15 oktober 2018 betreffende de vrijwillige zwangerschapsafbreking, tot ophef ng van de 
artikelen 3  en 3  van het Strafwetboek, tot wijziging van de artikelen 3 2 en 3 3 van hetzelfde 

etboek en tot wijziging van diverse wetsbepalingen (B.S. 29. .2 )

Wet van 23 maart 2019 betreffende de gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten en tot 
invoeging van een artikel  in het etboek van strafvordering (B.S. 9. V.2 9, ed. 2)
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