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Centrale vraag van de workshop

• Wat zijn de implicaties van de potpourri-wetten voor 

slachtoffers van misdrijven?

 potpourri I: verjaring van de strafvordering

 potpourri II: tal van aspecten

• Staat eigenlijk los van slachtofferrichtlijn

 was grotendeels al geïmplementeerd

 aspect taal van de procedure echter nog niet: zie in dat verband het 

wetsontwerp aangenomen door de Kamer op 20.10.2016 en ter 

bekrachtiging voorgelegd aan de Koning (Parl.St. Kamer, 2016-2017, 

doc 54, 2029/006)
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Afschaffing OR, regeling rechtspleging en klacht 
met BP-stelling?

https://www.koengeens.be/news/2016/11/10/rechtszaken-en-vonnissen-in-
2017-eindelijk-digitaal

“Deze week haalde een van de oudste strafzaken van België, de fraudezaak rond 
textielgroep Beaulieu, nog eens de pers. Na een kwarteeuw zijn de verdachten 
in die beruchte fraudezaak nog altijd niet doorverwezen naar de strafrechter. 
Ook in de zaak-Fortis zijn de verdachten na acht jaar nog altijd niet verwezen 
naar de beklaagdenbank. Minister Geens wil die strafprocedure een pak 
versnellen door de raadkamer af te schaffen. Nu moeten de verdachten na een 
gerechtelijk onderzoek nog eerst door de raadkamer verwezen worden naar 
de rechter voordat hun proces ten gronde kan beginnen. En dat vertraagt de 
behandeling van rechtszaken. Ook zal niet meer een onderzoeksrechter een 
onderzoek leiden, maar een openbaar aanklager. De rechters zullen alleen nog 
controle uitoefenen op het onderzoek. Slachtoffers zullen dan weer geen 
onderzoek meer kunnen afdwingen via een 'burgerlijke 
partijstelling'. Daarvoor zal de CD&V'er het wetboek van strafvordering 
veranderen.”
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Potpourri II en het 
Strafwetboek



Veralgemeende correctionalisering

• Gevolgen:

 alle misdaden correctionaliseerbaar

 quasi afschaffing assisenprocedure

 geen overgangsrecht
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Potpourri II en het Wetboek 
van Strafvordering



Verjaring van de strafvordering: termijnen

VROEGER: art. 21 VTSv.

Behoudens wat de misdrijven betreft 
omschreven in de artikelen 136bis, 
136ter en 136quater van het 
Strafwetboek, verjaart de strafvordering 
door verloop van tien jaren, vijf jaren of 
zes maanden, te rekenen van de dag 
waarop het misdrijf is gepleegd, naar 
gelang dit misdrijf een misdaad, een 
wanbedrijf of een overtreding is.

Nu: art. 21 VTSv.

Behoudens wat de misdrijven betreft omschreven in de artikelen 136bis, 
136ter en 136quater van het Strafwetboek, en behoudens de overige 
uitzonderingen bedoeld in de wet, verjaart de strafvordering, te rekenen 
van de dag waarop het misdrijf is gepleegd:

1° door verloop van twintig jaren voor:

- een misdaad die strafbaar is met levenslange opsluiting, of

- een van de misdaden omschreven in de artikelen 102, tweede lid, 122, 
derde punt, 138, §1, eerste lid, 9°, 376, eerste lid, 393 of 417ter, derde 
lid, van het Strafwetboek, 30, § 2, van de wet van 27 juni 1937 
houdende herziening van de wet van 16 November 1919, betreffende 
de regeling der Luchtvaart, 34, 35, 68, derde lid, 69, tweede en derde 
lid, van de wet van 5 juni 1928 houdende herziening van het Tucht- en 
Strafwetboek voor de koopvaardij en de zeevisserij of 4, § 3, derde lid, 
van de wet van 30 december 2009 betreffende de strijd tegen piraterij 
op zee, ingeval het is gepleegd op een persoon van minder dan 
achttien jaar;

…



Verjaring van de strafvordering: termijnen

VROEGER: art. 21 VTSv.

Behoudens wat de misdrijven betreft 
omschreven in de artikelen 136bis, 
136ter en 136quater van het 
Strafwetboek, verjaart de strafvordering 
door verloop van tien jaren, vijf jaren of 
zes maanden, te rekenen van de dag 
waarop het misdrijf is gepleegd, naar 
gelang dit misdrijf een misdaad, een 
wanbedrijf of een overtreding is.

Nu: art. 21 VTSv.

Behoudens wat de misdrijven betreft omschreven in de artikelen 136bis, 
136ter en 136quater van het Strafwetboek, en behoudens de overige 
uitzonderingen bedoeld in de wet, verjaart de strafvordering, te rekenen 
van de dag waarop het misdrijf is gepleegd:

…

2° door verloop van vijftien jaren voor:

- een van de misdaden bedoeld in 1°, tweede streepje, ingeval het niet is 
gepleegd op een persoon van minder dan achttien jaar,

- een van de misdrijven omschreven in de artikelen 372 tot 377, 
377quater, 379, 380, 409 en 433quinquies, § 1, eerste lid, 1°, van het 
Strafwetboek, ingeval het is gepleegd op een persoon van minder dan 
achttien jaar;



Verjaring van de strafvordering: termijnen

VROEGER: art. 21 VTSv.

Behoudens wat de misdrijven betreft 
omschreven in de artikelen 136bis, 
136ter en 136quater van het 
Strafwetboek, verjaart de strafvordering 
door verloop van tien jaren, vijf jaren of 
zes maanden, te rekenen van de dag 
waarop het misdrijf is gepleegd, naar 
gelang dit misdrijf een misdaad, een 
wanbedrijf of een overtreding is.

Nu: art. 21 VTSv.

Behoudens wat de misdrijven betreft omschreven in de artikelen 136bis, 
136ter en 136quater van het Strafwetboek, en behoudens de overige 
uitzonderingen bedoeld in de wet, verjaart de strafvordering, te rekenen 
van de dag waarop het misdrijf is gepleegd:

…

3° door verloop van tien jaren voor een andere misdaad;

4° door verloop van vijf jaren voor een ander wanbedrijf; 

5° door verloop van een jaar voor een wanbedrijf dat in een overtreding 
wordt omgezet; 

6° door verloop van zes maanden voor een andere overtreding. 

Nochtans blijven de verjaringstermijnen van de strafvordering 
die worden bepaald in het eerste lid, 1° en 2°, alsook voor de 
misdaden die strafbaar zijn met opsluiting van meer dan 
twintig jaar, ongewijzigd indien de straf wordt verminderd of 
gewijzigd wegens verzachtende omstandigheden.
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20 misdaden levenslang of misdaden art. 21, 1° VTSv en SO -18

15 misdaden art. 21, 1° VTSv en SO +18 en zedenmisdrijven -18

10 andere misdaden

5 gecorrectionaliseerde misdaden < 20 jaar + wanbedrijven

1 gecontraventionaliseerde wanbedrijven

6m overtredingen

Verjaring van de strafvordering: termijnen



Volgende termijnen waren resp. van toepassing voor zedenfeiten:

Tot 31.12.93 01.01.94-04.05.95 05.05.95-26.03.01 27.03.01-29.01.12

A B C D E

30.01.12-29.02.16

F

vanaf 29.02.16

: 3 jaar vanaf het (laatste) feitA

B

C

D

: 5 jaar vanaf het (laatste) feit

: 5 jaar vanaf de 18e verjaardag van het slachtoffer

: 10 jaar vanaf de 18e verjaardag van het slachtoffer

E : 15 jaar vanaf de 18e verjaardag van het slachtoffer

F : 15 jaar vanaf de 18e verjaardag van het jongste slachtoffer

(of 20 jaar igv 376, 1e lid Sw.)

Verjaring van de strafvordering: termijnen



Verjaring van de strafvordering: zedenfeiten

Vroeger: art. 21bis V.T.SV.

In de gevallen bedoeld in de artikelen 
372 tot 377, 377quater, 379, 380, 409 en 
433quinquies, § 1, eerste lid, 1°, van het 
Strafwetboek, begint de verjaringster-
mijn van de strafvordering pas te lopen 
vanaf de dag waarop het slachtoffer de 
leeftijd van achttien jaar bereikt.

In geval van correctionalisering van een 
misdaad bedoeld in het eerste lid, blijft 
de verjaringstermijn van de strafvorde-
ring, die welke is bepaald in artikel 21, 
derde lid.

Nu: art. 21bis V.T.SV.

In de gevallen bedoeld in artikel 21, 
eerste lid, 2°, tweede streepje, begint de 
verjaringstermijn van de strafvordering 
pas te lopen vanaf de dag waarop het 
slachtoffer de leeftijd van achttien jaar 
bereikt.

De verjaringstermijn voor de misdrijven 
bedoeld in artikel 21, eerste lid, 2°, 
tweede streepje die de opeenvolgende en 
voortgezette uitvoering van eenzelfde 
misdadig opzet zijn, begint pas te lopen 
vanaf de dag waarop het jongste
slachtoffer de leeftijd van achttien jaar 
bereikt, behalve indien de termijn tussen 
twee van die opeenvolgende misdrijven 
de verjaringstermijn overschrijdt.



Verjaring van de strafvordering: schorsing

VROEGER: art. 24 V.T.Sv.

/

NU: art. 24 V.T.Sv.

De verjaring van de strafvordering is 
geschorst wanneer een beklaagde 
verzet aantekent dat onontvankelijk 
of ongedaan wordt verklaard 
gedurende de behandeling ervan. De 
schorsing geldt vanaf de akte van 
verzet tot de beslissing die vaststelt 
dat het verzet onontvankelijk of 
ongedaan is.



Potpourri II en het Wetboek 
van Strafvordering



Conclusies in strafzaken (nu: art. 152 Sv.)

§ 1. De partijen die wensen te concluderen en nog geen conclusies hebben neergelegd vragen op de 
inleidingszitting om conclusietermijnen te bepalen.

De rechter legt in dat geval deze termijnen vast waarop de conclusies ter griffie moeten worden 
neergelegd en aan de andere partijen moeten worden toegezonden en bepaalt de rechtsdag, na de 
partijen te hebben gehoord. De beschikking wordt vermeld in het proces- verbaal van de zitting. De 
conclusies worden opgesteld overeenkomstig de artikelen 743 en 744 van het Gerechtelijk Wetboek.

De conclusies die niet voor het verstrijken van de vastgestelde termijnen zijn neergelegd en 
meegedeeld aan het openbaar ministerie, indien deze betrekking hebben op de strafvordering, en in 
voorkomend geval, aan alle andere betrokken partijen, worden ambtshalve uit de debatten geweerd.

§ 2. Tenzij de rechter vaststelt dat de laattijdige neerlegging of mededeling louter dilatoire
doeleinden nastreeft of de rechten van andere partijen of het verloop van de rechtspleging schendt, 
kunnen conclusies worden neergelegd na het verstrijken van de overeenkomstig paragraaf 1 
vastgelegde termijnen:

- mits akkoord van de betrokken partijen, of;

- bij ontdekking van een nieuw en ter zake dienend stuk of feit dat nieuwe conclusies 
rechtvaardigt.

De rechter kan ten gevolge hiervan nieuwe conclusietermijnen vastleggen en een nieuwe rechtsdag 
bepalen. In dat geval is paragraaf 1 van toepassing.

§ 3. Tegen de beschikkingen van de rechter die beoogd zijn in de paragrafen 1en 2 staat geen 
rechtsmiddel open.

§ 4. De beschikkingen van paragrafen 1 en 2 zijn van toepassing op het openbaar ministerie.



Verstek en verzet in strafzaken (nu: art. 187 Sv.)

§ 5. Het verzet wordt inzonderheid onontvankelijk verklaard:

1° behoudens overmacht, indien het niet overeenkomstig de wettelijke vormen en termijnen is 
betekend;

2° indien het bestreden vonnis niet bij verstek is gewezen;

3° indien de eiser in verzet vooraf een ontvankelijk hoger beroep heeft ingesteld tegen dezelfde 
beslissing.

§ 6. Het verzet wordt als ongedaan beschouwd:

1° indien de eiser in verzet, wanneer hij persoonlijk of in de persoon van een advocaat verschijnt 
en vaststaat dat hij kennis heeft gehad van de dagvaarding in de procedure waarin hij verstek 
heeft laten gaan, geen gewag maakt van overmacht of van een wettige reden ter 
verschoning ter rechtvaardiging van zijn verstek bij de bestreden rechtspleging, waarbij het 
erkennen van de aangevoerde overmacht of reden overgelaten wordt aan het soevereine oordeel 
van de rechter;

2° indien de eiser in verzet nogmaals verstek laat gaan bij zijn verzet, en dat in alle gevallen, 
ongeacht de redenen voor de opeenvolgende verstekken en zelfs indien het verzet 
reeds ontvankelijk werd verklaard.

§ 9. Tegen de beslissing die op verzet is gewezen staat hoger beroep open of, indien zij gewezen is in 
hoger beroep, cassatieberoep.

Hoger beroep tegen de beslissing die het verzet als ongedaan beschouwt, houdt in dat de grond van 
de zaak aanhangig wordt gemaakt bij de rechter in hoger beroep, ook al is er geen hoger beroep 
ingesteld tegen het bij verstek gewezen vonnis.



Hoger beroep in strafzaken

VROEGER: art. 203 Sv.

§ 1. Behoudens de uitzondering van artikel 
205 hierna, vervalt het recht van hoger 
beroep, indien de verklaring van hoger 
beroep niet gedaan is op de griffie van de 
rechtbank die het vonnis heeft gewezen, 
uiterlijk vijftien dagen na de dag van die 
uitspraak en indien het vonnis bij verstek is 
gewezen, uiterlijk vijftien dagen na de dag 
van de betekening ervan aan de 
veroordeelde partij of aan haar woonplaats.

§ 2. Is het hoger beroep tegen de burgerlijke 
partij gericht, dan beschikt deze over een 
bijkomende termijn van vijf dagen om hoger 
beroep in te stellen tegen de beklaagden en 
de burgerrechtelijk aansprakelijke personen 
die zij in de zaak wil doen blijven, 
onverminderd haar recht incidenteel beroep 
in te stellen overeenkomstig § 4.

NU: art. 203 Sv.

§ 1. Behoudens de uitzondering van artikel 205 hierna, 
vervalt het recht van hoger beroep, indien de verklaring 
van hoger beroep niet gedaan is op de griffie van de 
rechtbank die het vonnis heeft gewezen, uiterlijk 
dertig dagen na de dag van die uitspraak en indien 
het vonnis bij verstek is gewezen, uiterlijk twintig dagen 
na de dag van de betekening ervan aan de veroordeelde 
partij of aan haar woonplaats.

Het openbaar ministerie beschikt over een 
bijkomende termijn van tien dagen om hoger 
beroep in te stellen, nadat de beklaagde of de 
burgerrechtelijk aansprakelijke partij hoger 
beroep heeft ingesteld.

§ 2. Is het hoger beroep tegen de burgerlijke partij 
gericht, dan beschikt deze over een bijkomende termijn 
van tien dagen om hoger beroep in te stellen tegen de 
beklaagden en de burgerrechtelijk aansprakelijke 
personen die zij in de zaak wil doen blijven, 
onverminderd haar recht incidenteel beroep in te 
stellen overeenkomstig § 4.



Hoger beroep in strafzaken

VROEGER: art. 205 Sv.

Het openbaar ministerie bij het hof 
of de rechtbank die van het beroep 
kennis moet nemen, moet, op straffe 
van verval, binnen vijfentwintig 
dagen te rekenen van de uitspraak 
van het vonnis, zijn beroep 
betekenen, hetzij aan de beklaagde, 
hetzij aan de voor het misdrijf 
burgerrechtelijk aansprakelijke 
partij. Het exploot bevat dagvaarding 
binnen zestig dagen te rekenen van 
hetzelfde tijdstip of binnen 
vijfenveertig dagen te rekenen van 
de uitspraak van het vonnis in het 
kader van de procedure van 
onmiddellijke verschijning bedoeld 
in artikel 216quinquies.

NU: art. 205 Sv.

Het openbaar ministerie bij het hof of de 
rechtbank die van het beroep kennis moet 
nemen, moet, op straffe van verval, binnen 
veertig dagen te rekenen van de uitspraak van 
het vonnis, zijn beroep betekenen, hetzij aan de 
beklaagde, hetzij aan de voor het misdrijf 
burgerrechtelijk aansprakelijke partij.

Het exploot bevat dagvaarding. In het 
kader van de procedure van onmiddel-
lijke verschijning bedoeld in artikel 
216quinquies gebeurt deze dagvaarding 
binnen zestig dagen te rekenen van de 
uitspraak van het vonnis.



Hoger beroep in strafzaken: grieven

VROEGER: art. 204 Sv.

Het verzoekschrift dat de middelen 
van beroep inhoudt, kan binnen 
dezelfde termijn op dezelfde griffie 
ingediend worden; het wordt 
ondertekend door de eiser in 
beroep of door een pleitbezorger, of 
door een ander bijzonder 
gemachtigde.

NU: art. 204 Sv.

Op straffe van verval van het hoger beroep bepaalt 
het verzoekschrift nauwkeurig de grieven die tegen 
het vonnis worden ingebracht, met inbegrip van de 
procedurele grieven, en wordt het verzoekschrift 
binnen dezelfde termijn en op dezelfde griffie 
ingediend als de in artikel 203 bedoelde verklaring. 
Het verzoekschrift wordt ondertekend door de eiser 
in beroep of zijn advocaat, of door een ander 
bijzonder gevolmachtigde. In dit laatste geval wordt 
de volmacht bij het verzoekschrift gevoegd.

Dit verzoekschrift kan ook rechtstreeks worden 
ingediend op de griffie van de rechtbank of het hof 
waarvoor het hoger beroep wordt gebracht.

Daartoe kan een formulier, waarvan het model wordt 
bepaald door de Koning, worden gebruikt.

Deze bepaling geldt ook voor het openbaar 
ministerie.



Hoger beroep in strafzaken: grieven

VROEGER: art. 210 Sv.

/

NU: art. 210 Sv.

Behoudens de grieven opgeworpen zoals bepaald 
in artikel 204, kan de beroepsrechter slechts de 
grieven van openbare orde ambtshalve opwerpen 
die betrekking hebben op de substantiële of op 
straffe van nietigheid voorgeschreven vormen dan 
wel op:

- zijn bevoegdheid;

- de verjaring van de feiten die bij hem 
aanhangig zijn gemaakt; 

- het gegeven dat de feiten die bij hem wat 
betreft de schuldvraag aanhangig zijn 
gemaakt, geen misdrijf zijn of de noodzaak 
om deze feiten te herkwalificeren of een niet 
te herstellen nietigheid die het onderzoek 
naar deze feiten aantasten. 

De partijen worden verzocht om zich uit te spre-
ken over de ambtshalve opgeworpen middelen.



Hoger beroep in strafzaken: grieven



Minnelijke schikking in strafzaken

• Art. 216bis Sv. bepaalt dat een minnelijke schikking 
enkel nog mogelijk is “voor zover er nog geen eindvonnis 
of eindarrest is gewezen in strafzaken”.

• Minnelijke schikkingen worden ingeschreven in het 
strafregister (art. 590 Sv.). 

• Minnelijke schikkingen worden niet opgenomen op 
uittreksels van het strafregister die aan bepaalde 
administratieve overheden kunnen worden meegedeeld 
(art 594, 3° Sv.).



Wijzigingen cassatieberoep 
(art. 135, 235bis, 235ter, 420 Sv. en art. 31, 33 WVH)

• Geen onmiddellijk cassatieberoep meer:
 tegen beschikkingen van de Raadkamer en de KI inzake de regeling der rechts-

pleging

 tegen beschikkingen van de Raadkamer en de KI inzake de handhaving van de
voorlopige hechtenis (behalve de eerste handhaving van het aanhoudingsbevel)

 tegen beslissingen van de KI inzake de controle op de bijzondere opsporings-
methoden

 tegen de onmiddellijke aanhouding ter terechtzitting

• Wel nog onmiddellijk cassatieberoep:
 tegen beslissingen inzake de bevoegdheid,

 tegen beslissingen inzake het beginsel van aansprakelijkheid in het kader van een
burgerlijke vordering

 tegen beslissingen overeenkomstig artikel 524bis §1 Sv. een bijzonder onderzoek
naar de vermogensvoordelen bevelen.



Diverse aangepaste bepalingen

• Beslag bij equivalent (35ter Sv.)
nu ook mogelijk op de voorwerpen van heling en witwassen
als de vermogensvoordelen die voortkomen uit heling of 

witwassen niet meer kunnen worden teruggevonden in het 
vermogen van de verdachte, kan het OM bewarend beslag 
leggen op andere zaken die zich in het vermogen van de 
verdachte bevinden ten belope van het vermoedelijke bedrag 
van het vermogensvoordeel.

verbeurdverklaring bij equivalent kon al (sedert 2007), nu dus 
ook bewarend beslag

voorwaarden: zie art. 35ter §4 Sv.
• ernstige en concrete aanwijzingen vermogensvoordeel

• vermogensvoordeel niet meer in patrimonium

• proportioneel



Diverse aangepaste bepalingen

• Getuigenbescherming (art. 103 Sv.)

wettelijke basis voor de fusie tussen de Getuigenbescher-
mingsdienst bij de Algemene Directie Gerechtelijke Politie 
van de federale politie en de Directie van de Speciale 
Eenheden van de federale politie

de coördinatie van de bescherming van bedreigde getuigen 
en de tenuitvoerlegging van de bescherming zal nog slechts 
door één enkele dienst worden uitgevoerd

optimaliseringsmaatregel



Diverse aangepaste bepalingen

• Dagvaarding voor de politie- en correctionele 
rechtbank blijft geldig na verdaging/voortzetting op 
latere datum (art. 145 en 182 Sv.)

• Nieuwe bepaling (art. 206 Sv.) over de afstand of 
beperking van hoger beroep

• Introductie van het mechanisme van de guilty plea
(art. 216 Sv.)
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