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Dames en Heren magistraten, parketjuristen en criminologen, 
 
De bibliotheek biedt u een overzicht aan van artikelen verschenen in enkele 
juridische tijdschriften in april 2022. Bepaalde tijdschriften zijn raadpleegbaar in de 
bibliotheek.  
 

Mesdames, Messieurs les magistrats, juristes de parquet et criminologues, 
 
La bibliothèque vous présente un aperçu des articles parus dans certains périodiques 
juridiques en avril 2022. Certains périodiques sont disponibles à la bibliothèque. 
 

 

ACTUALITÉS DE DROIT DE LA FAMILLE (ACT. DR. FAM.) 
28/04/2022 
N°2022/02 
Online  

☐ BEVERNAEGIE, Séverine. BEVERNAEGIE, S., La bonne pratique des conventions préalables à divorce par consentement mutuel ou comment éviter 
un retour à la case départ 

☐ ELLEBOUDT, Marie-Céline. Quelle base légale pour ma (re)fixation ? 

☐ GRELLA, Vanessa. Liquidation-partage et indemnité d'occupation : quelques réflexions à la lumière de jurisprudences récentes →[Cass. (3e ch.), 7 
décembre 2020 (C.18.0545.N), Trib. fam. Hainaut (div. Mons) (26e  ch.), 12 novembre 2021 (19/817/A) & Trib. fam. Bruxelles (Fr.) (147e ch.) 15 
janvier 2019 (16/7103/A)] 

FORUM DE DROIT FAMILIAL (FOR. FAM.) 
07/04/2022 
N°2022/04 
Online  

☐ AUGHUET, Charlotte. Demande d’autorisation de renoncer à une succession « déficitaire » au nom d’un mineur (et/ou au nom d’une personne 
protégée ayant été déclarée incapable de renoncer à une succession) 

☐ BEERNAERT, Jean-Emmanuel. Donation en avance d'hoirie avec dispense de rapport en nature 

☐ BEERNAERT, Jean-Emmanuel. Calcul du montant de la créance d’enrichissement sans cause 

☐ MALLIEN, Michaël. Le poids de l’opinion de l’enfant pondéré avec son intérêt tel que perçu par le juge 

JOURNAL DES TRIBUNAUX (JT) 
02/04/2022 
N°6893 – 2021/13 

☐ WÉRY, Patrick. La réparation en nature du dommage extracontractuel : un équivalent non pécuniaire de l’intérêt lésé, et rien d’autre 

☐ MAHY, Aude. Loi du 28 novembre 2021 : une protection renforcée pour les fournisseurs de denrées alimentaires 

☐ MAKOW, Valentina. La fin de la valorisation des créances d’enrichissement sans cause calquée sur la réévaluation des récompenses →[Cass., 4 
février 2022] 

☐ LELEU, Yves-Henri. La fin de la binarité en matière d’administration de la preuve dans l’action de in rem verso au sein d’un couple ou d’une famille 
→[Cass., 11 juin 2021] 
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09/04/2022 
N°6894 – 2021/14 

☐ VAN DROOGHENBROECK, Sébastien. Chronique de la jurisprudence belge de la Cour européenne des droits de l’homme (1er janvier 2021 – 1er 
janvier 2022) 

☐ GILLET, Antoine. La cautio judicatum solvi, cette morte vivante →[Bruxelles (9e ch.), 2 avril 2021] 

23/04/2022 
N°6895 – 2021/15 

☐ DE LEVAL, Georges. VAN COMPERNOLLE, Jacques. VAN DROGHENBROECK, Jean-François. La Cour constitutionnelle exige l'information du 
justiciable sur les voies de recours : une avancée majeure pour le procès équitable 

☐ LEROY, Etienne. Les mentions relatives aux voies de recours mobilisables et à leurs modalités d'exercice relèvent d'une obligation active de 
publicité ou d'information →[C. const., 9 décembre 2021 (178/2021)] 

☐ GLANSDORFF, François. Hommage à Marcel Proust 

☐ MICHEL, Thierry. L’empire du silence 

30/04/2022 
N°6896 – 2021/16 

☐ BOTMAN, Caroline. Le concours entre l'action en délivrance d'une chose conforme et l'action en garantie des vices cachés en droit commun de la 
vente 

☐ RIGAUX, Marie-Françoise. Béatrice Gribomont (1956-2022) 

JOURNAL DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL (JTT) 
20/03/2022 
N°1422 – 2021/08 

☐ LAHAYE, Cecilia. Goede trouw en rechtsmisbruik – geen rechterlijk panacea →[Cass. (3de k.), 20 december 2021 (S.18.0089.N)] 

☐ Cour trav. Bruxelles (4e ch.), 8 septembre 2021(2018/AB/709) →[Mots-clés : Fin de contrat. — Acte équipollent à rupture. — Modification de la 
fonction dans le cadre d’une réorganisation. — Refus du travailleur d’intégrer la nouvelle fonction. — Constat par l’employeur d’un manquement 
du travailleur à ses obligations établissant sa volonté de rompre] 

JURISTENKRANT, DE (JURISTENKRANT) 

06/04/2022 
N°447 
Online  

☐ VERHOEVEN, Marek. Wie handicap krijgt, heeft recht op andere functie 

☐ BERNET KEMPERS, Eva. VAN DE VOORDE, Johan. Belangen van dieren schaden kan rechtsmisbruik uitmaken 

☐ X. Europees agentschap coördineert zoektocht naar bewijsmateriaal van oorlogsmisdaden 

☐ FONTEYN, Floris. Raad van Europa zet Rusland buiten omwille van oorlog in Oekraïne 

☐ X., Kazerne Dossin zet mensenrechten in de kijker 

☐ HERBOTS, Patrick. DRIESSEN, Miet. En dan is er Taiwan… 

☐ VAN GAAL, Tess. De grenzen van de wetenschappelijke vrijheid: 'le courage de la nuance' 

☐ VERSTRAETE, C., Verplichte vaccinatie tegen covid-19 voor gezondheidszorgbeoefenaars: zal een werk van lange adem een stille dood sterven? 

☐ VERBEKE, Rudy. Straf 

☐ BOONE, Ruth. 'Rechters wonen niet in een ivoren toren, ze staan tussen de mensen' [Interview met Yolanda Nachtegaele] 

☐ VANLEEUW, Rune. iStalk: over ondoordachte innovatie en gendergerelateerd geweld 
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27/04/2022 
N°448 
Online  

☐ MAES, Alexander. Arbeidsrechtbank vindt waarborgbeperking voor psychische kwetsbaarheden in aanvullende verzekering discriminerend 

☐ SEVRIN, Eva. JACOBS, Quiten. Intersectionele discriminatie voor de eerste keer expliciet erkend 

☐ VANDROMME, Tom. De huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne: een specifiek regelgevend kader 

☐ HERBOTS, Patrick. DRIESSEN, Miet. Juridisch statuut Oekraïense vluchtelingen 

☐ X., Meer drugscontroles én hulp voor gedetineerden 

☐ DE COCK, Wout. FONTEYN, Floris. Omstreden Pools Hof mag prejudiciële vragen blijven stellen, beslist Hof van Justitie 

☐ NELISSEN, Bart. CCBE: 'Artificiële intelligentie is cruciaal voor een future proof advocatuur' 

☐ LEESTMANS, Dirk 'De strijd is nooit gestreden. In een democratie moet je altijd opletten' [Interview met Freddy Evers]  

☐ VERHEYEN, Wouter. Pakketbezorgers en maaltijdskoeriers: voorbij de problemen, naar een duurzame oplossing 

☐ JUDO, Frank. Onderzoek wijst uit... 

☐ DAENINCK, Philip. Communicatie tussen partijen in een strafproces: voorstellen voor een betere dialoog 

☐ VOORHOOF, Dirk. EU legt Russia Today en Sputnik het zwijgen op: twee maten en twee gewichten 

☐ LANCKSWEERDT, Eric. Over verzwegen overspel en de juridisering van de moraal 

☐ BOONE, Ruth. 'Verontwaardiging is een goede motor om actief te zijn en te blijven' [Interview met Benoit Dhondt] 

☐ LEFEVRE, Thomas. Wat met cultureel erfgoed in Oekraïne? 

NIEUW JURIDISCH WEEKBLAD (NJW) 
30/03/2021 
N°459 
Online  

☐ DE BECKER, Eleni. De Wet Havenarbeid … het Grondwettelijk Hof geeft het stokje door aan de Raad van State →[Grondwettelijk Hof, 25 november 
(168/2021)] 

☐ DE WILDE, Inger. Uitsluiting van tijdelijke diensten in het onderwijs uit gemengde pensioenregeling →[Grondwettelijk Hof, 10 februari 2022 
(25/2022)] 

☐ AERTS, Michelle. Terugname van een ingebracht goed uit het gemeenschappelijk vermogen: verdelingsverrichting of ontbindende voorwaarde? 
→[Cass. (1e k.), 14 oktober 2021 (F.20.0081.N)] 

☐ BLOMME, Céline. Overgangsrecht bij gerechtelijke vereffening-verdeling →[Antwerpen (F1E1e k.), 25 mei 2021 (2020/FA/535)] 

☐ VAN HOORICK, Geert. Historisch permanente graslanden: niet langer vogelvrij →[Rb. Oost-Vlaanderen (afd. Oudenaarde), 23 november 2021] 

13/04/2021 
N°460 
Online  

☐ CLAES, Laurens. Digitale toepassingen in het gevangeniswezen na COVID-19 

☐ KROEZE, Hester. Internationale rechtsgevolgen van een Spaanse geboorteakte met vermelding van twee moeders 
→[HvJ (Grote Kamer), 14 december 2021 (C-490/20)] 

☐ LAMMENS, Lotte. Verhoogde kinderbijslag voor verlaten kinderen →[Grondwettelijk Hof, 7 oktober 2021 (128/2021)] 

☐ THIRIAR, Pierre. Hoger beroep tegen een maatregel alvorens recht te spreken – cassatie contra legem →[Cass. (voltallige zitting) (1e k.), 11 juni 
2021 (C.17.0412.N)] 

☐ WAELKENS, Johanna. Onrechtmatige afwerving van cliënteel en personeel →[Antwerpen 2 september 2020] 
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☐ VERHEYE, Benjamin. Gezondheid van geest bij het opstellen van een testament →[Antwerpen 7 september 2021] 

☐ COPPENS, Alain. Dossiertaks administratief beroep omgevingsvergunning →[Raad Vergunningsbetwistingen (7e k.), 18 maart 2021 (A-2021-076)] 

NULLUM CRIMEN (NC) 
27/04/2022 
N°2022/02 – 
(april 2022) 

☐ DE HERDT, Jeroen. ROZIE, Joëlle. VANDERMEERSCH, Damien. Feminicide als afzonderlijk misdrijf in het Strafwetboek: een sterk wapen of ‘une 
fausse bonne idée’ ? 

☐ BOLLENS, Sven. De grensoverschrijdende tenuitvoerlegging van verbeurdverklaringen binnen de EU: wijzigingen aan de wet van 5 augustus 2006 
naar aanleiding van Verordening nr. 2018/1805 

☐ ROZIE, Joëlle. De strafdoelstellingen in het licht van de gewijzigde rechtspraak van het Hof van Cassatie →[Cass., 16 maart 2021 (P.20.1123.N)] 

☐ DE SMET, Bart. Conclusie van Advocaat-generaal. “Het misdrijf niet-afgite van kinderen aan de andere ouder (art. 432 Sw.) en especten van 
strafmoeting” →[Cass., 21 december 2021 (P.21.0858.N)] 

☐ SCHOETERS, Dirk. Conclusie van Advocaat-generaal →[Cass., 25 januari 2022 (P.21.1353.N)] 

☐ X. Noot onder Corr. Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, 9 juni 2021 →[Trefwoorden : Strafbare poging – Loutere voorbereidingshandelingen – Begin 
van uitvoering – Uitwendige handelingen – Poging gifmoord – Wet 7 juli 1875 - Toepassingsvoorwaarden] 

27/04/2022 
N°2022/00 - 
(dossier) 

☐ KERKHOFS, Vincente. Artificiële intelligentie en strafrechtelijke verantwoordelijkheid 

PLI JURIDIQUE, LE (PLI. JURI.) 
01/04/2022 
N°59 
Online  

☐ CATALDO, Andrea. GEORGE, Florence. Le (nouveau) code civil : work in progress … 

☐ Table de correspondance des numéros d’articles 

☐ Table de concordance 

RECHTSKUNDIG WEEKBLAD (RW) 
02/04/2022 
N°2021-22/31 

☐ DE REY, Sébastien. SAMOY, Ilse. FOUBERT, Petra. Afdwinging van de antidiscriminatiewetgeving in private rechtsverhoudingen: heeft het 
privaatrecht iets te bieden? 

☐ REYGAERT, Andreas. De borgstelling vreemdeling-eiser: een casus van tijdsmodulering door het Grondwettelijk Hof →[Hof van Beroep te Brussel  
(8e Kamer), 28 juni 2021] 

09/04/2022 
N°2021-22/32 

☐ LELOUP, Mathieu. Hof van Justitie – 6 oktober 2021 →[Trefwoorden: Europese Unie – Rechtsstaat – Daadwerkelijke rechtsbescherming op de onder 
het Unierecht vallende gebieden – Artikel 19, lid 1, tweede alinea, VEU – Beginselen van onafzetbaarheid en onafhankelijkheid van rechters – 
Onvrijwillige overplaatsing van een rechter bij een gewone rechterlijke instantie – Beroep – Niet-ontvankelijkheidsbeschikking van een rechter bij 
de Sąd Najwyższy (Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych) [hoogste rechterlijke instantie in burgerlijke zaken en strafzaken (kamer voor 
bijzondere controle en publieke zaken), Polen] – Rechter benoemd door de president van de Republiek Polen op basis van een besluit van de 
nationale raad voor de rechtspraak ondanks een rechterlijke beslissing tot opschorting van de tenuitvoerlegging van dat besluit in afwachting van 
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een prejudiciële beslissing van het Hof – Rechter die geen vooraf bij wet ingesteld onafhankelijk en onpartijdig gerecht vormt – Voorrang van het 
Unierecht – Mogelijkheid om een dergelijke niet-ontvankelijkheidsbeschikking non-existent te verklaren] 

☐ VERSHCUEREN, Helena. Hof van Justitie – 18 mei 2021 →[Trefwoorden: Europese Unie – Rechtsbescherming – Toetreding van Roemenië tot de 
Europese Unie – Roemeense gerechtelijke hervormingen – Art. 2 VEU – Art. 19, eerste lid, tweede alinea, VEU – Art. 47 Handvest – Rechterlijke 
onafhankelijkheid – Beschikking 2006/928 – Mechanisme voor samenwerking en toetsing] 

☐ LELOUP, Mathieu. Hof van Justitie – 20 april 2021 →[Trefwoorden: Europese Unie – Art. 2 VEU – Waarden van de Europese Unie – Rechtsstaat – 
Art. 49 VEU – Toetreding tot de Unie – Instandhouding van het beschermingsniveau van de waarden van de Unie – Daadwerkelijke 
rechtsbescherming – Art. 19 VEU – Art. 47 Handvest Grondrechten – Werkingssfeer – Onafhankelijkheid van de rechters van een lidstaat – 
Benoemingsprocedure – Bevoegdheid van de minister-president – Betrokkenheid van een commissie voor rechterlijke benoemingen] 

☐ VAN DER JEUGHT, Stefaan →[Trefwoorden: Hof van Justitie – 10 juni 2021 Europese Unie – Grondrechten – Regeling EU-lidstaat waarbij toekenning 
woonkostentoeslag aan langdurig ingezeten derdelanders afhankelijk wordt gesteld van bewijs basiskennis van de taal van die EU-lidstaat – 
Verenigbaarheid met (1) status van langdurig ingezeten derdelanders (richtlijn 2003/109/EG), (2) beginsel van gelijke behandeling (richtlijn 
2000/43/EG) en (3) art. 21 Handvest Grondrechten] 

☐ MEEUSEN, Johan. Hof van Justitie – 14 december 2021 →[Trefwoorden: Europese Unie – Unieburgerschap – Vrij verkeer – Kind geboren in Spanje, 
het gastland van zijn ouders – Spaanse geboorteakte waarin twee moeders met respectievelijk Bulgaarse en Britse nationaliteit worden vermeld – 
Bulgaarse nationaliteit van het kind – Weigering door Bulgarije van afgifte van een geboorteakte, nodig voor afgifte van een Bulgaars 
identiteitsdocument] 

☐ VERSCHUEREN, Helena. Hof van Justitie – 10 juni 2021 →[Trefwoorden: Europese Unie – Productaansprakelijkheid – Begrip «product» – Informatie 
– Gedrukte krant die een onjuist gezondheidsadvies bevat – Beoordeling als dienst – Geen onderscheid krachtens het onlichamelijke karakter – 
Uitsluiting van het toepassingsgebied] 

☐ DE MEYER, Laura. Hof van Justitie – 11 februari 2021 →[Trefwoorden: Europese Unie – Vrij verkeer van werknemers – Vrijheid van vestiging – Vrij 
verrichten van diensten – Uitoefening van havendiensten – Havenarbeiders – Toegang tot het beroep en aanwerving – Vereisten voor de erkenning 
van havenarbeiders – Havenarbeiders die niet zijn opgenomen in de bij de nationale wettelijke regeling ingestelde pool van werknemers – 
Beperking van de duur van de arbeidsovereenkomst – Mobiliteit van havenarbeiders tussen havengebieden – Logistieke werknemers – 
Veiligheidscertificaat – Dwingende redenen van algemeen belang – Veiligheid in de havengebieden – Bescherming van de werknemers – 
Evenredigheid] 

☐ VAN DER JEUGHT, Stefaan →[Trefwoorden: Hof van Justitie – 23 november 2021 Europese Unie – Justitiële samenwerking in strafzaken – Richtlijnen 
2010/64/EU en 2012/13/EU (kwaliteit van vertolking en vertaling en recht op informatie in strafzaken) – Artikel 48, lid 2, Handvest Grondrechten  
– Tuchtprocedure – Bevoegdheid hogere rechter om verzoek prejudiciële beslissing onrechtmatig te verklaren] 

☐ VERHEYEN, Wouter. Hof van Justitie - 23 maart 2021 →[Trefwoorden: Europese Unie – Verordening 261/2004 – Art. 5, lid 3 – Buitengewone 
omstandigheden – Aangekondigde vakbondsstaking] 

☐ DE BECKER, Eleni. Hof van Justitie – 11 november 2021 →[Trefwoorden: Europese Unie – Bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de 
werknemers – Organisatie van de arbeidstijd – Richtlijn 2003/88/EG –Begrip «arbeidstijd» – Oproepbare brandweerman – Oproepdienst met 
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permanente bereikbaarheid – Uitoefening van een zelfstandige beroepsactiviteit tijdens de periode van oproepdienst – Verplichtingen die 
voortvloeien uit de regeling van permanente bereikbaarheid] 

☐ DE BECKER, Eleni. Hof van Justitie – 9 september 2021 →[Trefwoorden: Europese Unie – Sociale politiek – Richtlijn 2003/88/EG – Organisatie van 
de arbeidstijd – Begrippen «arbeidstijd» en «rusttijd» – Arbeidspauze waarin een werknemer binnen twee minuten voor zijn werkgever beschikbaar 
moet zijn om uit te rukken voor een interventie – Voorrang van het Unierecht] 

☐ DE BECKER, Eleni. Hof van Justitie – 2 september 2021 →[Trefwoorden: Europese Unie – Richtlijn 2011/98/EU – Rechten voor werknemers uit derde 
landen die beschikken over een gecombineerde vergunning – Recht op gelijke behandeling – Sociale zekerheid – Verordening (EG) nr. 883/2004 – 
Coördinatie van socialezekerheidsstelsels – Moederschaps- en vaderschapsuitkeringen – Gezinsbijslagen – Regeling van een lidstaat volgens welke 
onderdanen van derde landen die beschikken over een gecombineerde vergunning zijn uitgesloten van een geboortetoelage en een 
moederschapsuitkering] 

☐ DE PAUW, Bruno. Hof van Justitie – 3 juni 2021 →[Trefwoorden: Europese Unie – Detachering van werknemers – Sociale zekerheid – Gewoonlijk 
verrichten van werkzaamheden – Art. 12, lid 1, Verordening nr. 883/2004 – Art. 14, lid 2, Verordening nr. 987/2009] 

☐ DE WAELE, Henri. DE VRIES, Guus. Hof van Justitie – 22 juni 2021 →[Trefwoorden: Europese Unie – Gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid (GBVB) – Beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Venezuela – Beroep tot nietigverklaring ingesteld door een derde 
staat – Ontvankelijkheid – Art. 263, vierde alinea, VWEU – Procesbevoegdheid – Begrip «rechtspersoon» – Procesbelang – Voorwaarde dat de 
verzoeker rechtstreeks wordt geraakt door de maatregel waartegen hij beroep heeft ingesteld – Regelgevingshandeling die geen 
uitvoeringsmaatregelen met zich meebrengt] 

16/04/2022 
N°2021-22/33 

☐ DANIELS, Caroline. Geen informatie over rechtsmiddelen, geen eerlijk proces 

☐ VERSTRAETE, Céline. De verplichting om zich te laten vaccineren: hoe ver kan de wetgever gaan? 

☐ DEL CORRAL, Julie. De betalingsverbintenis van de handelshuurder tijdens de verplichte winkelsluiting: billijkheid primeert →[Rechtbank van Eerste 
Aanleg Antwerpen (afdeling Antwerpen), 15 november 2021 (C.17.0454.N)] 

23/04/2022 
N°2021-22/34 

☐ PLAS, Daniël. PETERSEN, Julie. KARPIEL, Robin Olivier. LELOUP, Mathieu. JENART, Cédric. Het verbod op onverdoofd slachten gered van de 
slachtbank?  

☐ VAN DE CALSEYDE, Tony. De (al)macht van de sociaal inspecteur m.b.t. inbeslagname en verzegeling ter discussie gesteld →[Arbeidshof Antwerpen 
– Afdeling Antwerpen (1e Kamer), 3 juni 2020] 

30/04/2022 
N°2021-22/35 

☐ REYNTJENS, Louise. EHRM 22 december 2020 →[Trefwoorden: Rechten van de mens – Eerlijk proces – Engelcriteria straf  
– Boete voor advocaat in professionele hoedanigheid] 

☐ DEBECKER, Liesbet. EHRM 22 december 2020 →[Trefwoorden: Rechten van de mens – Recht op vrijheid van meningsuiting – Parlementaire 
onschendbaarheid – Vrijheidsberoving] 

☐ MERRIGAN, Michaël. EHRM 16 december 2020 →[Trefwoorden: Rechten van de mens – Interstatelijke zaken – Rechtsmacht – Bestuurspraktijk – 
Bewijslast – Bewijs] 

☐ GÉRARD, Philippe. EHRM 1 december 2020 →[Trefwoorden: Rechten van de mens – Recht op toegang tot een rechter – Gerecht dat bij wet is 
ingesteld – Schending van benoemingsregels – Rechtsgevolgen voor individuele zaken] 
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☐ MERRIGAN, Michaël. EHRM 18 november 2020 →[Trefwoorden: Rechten van de mens – Rechtsmacht van het Hof – Interstatelijke zaken – 
Individuele verzoekschriften – Ontvankelijkheidsvoorwaarden – Niet-gouvernementele organisatie] 

☐ LAU, Lei Lei. VAN DOREN, Wout. EHRM 27 oktober 2020 →[Trefwoorden: Rechten van de mens – Verbod van foltering en onmenselijke of 
vernederende behandeling en bestraffing – Effectief rechtsmiddel – Procedurele verplichtingen – Uitwijzing Soedanese vluchteling – 
Identificatiemissie] 

☐ SPINOY, Marie. VAN DER SPEETEN, Kato. EHRM 20 oktober 2020 →[Trefwoorden: Rechten van de mens – Algemeen discriminatieverbod  
– Geslachtsdiscriminatie (zwangerschap) – Consulaire zending] 

☐ SEWELL, Mari. VAN DOREN, Wout. EHRM 15 oktober 2020 →[Trefwoorden: Rechten van de mens – Procedurele waarborgen inzake de uitzetting 
van vreemdelingen – Uitzetting op grond van nationale veiligheid] 

☐ DE BLOCK, Estelle. EHRM 15 oktober 2020 →[Trefwoorden: Rechten van de mens – Slachtoffer – Eerlijk proces – Opgezette drugsdeal – 
Toelaatbaarheid van bewijs verkregen door uitlokking] 

☐ CASSIERS, Aurélie. VRANKEN, Merel. ECSR 17 juni 2020 →[Trefwoorden: Rechten van de mens – Kinderrechten – Sociale grondrechten – Recht op 
sociale en economische bescherming] 

 VANDROMME, Tom. Enkele korte beschouwingen over het misdrijf domiciliefraude in de sociale huur →[Hof van Cassatie (2e k.), 9 november 2021 
(P.21.0804.N)] 

REVUE DE LA FACULTÉ DE DROIT DE L’UNIVERSITÉ DE LIÈGE (REV. DR. ULIÈGE)  

25/04/2022 
N°2022/01 
Online  

☐ BIQUET-MATHIEU, Christine. Irma Moreau-Margrève (1933-2021) 
☐ DECOCK, Wim. Droit, morale et marché : l’héritage théologique revisité 

☐ FABRY, Valérian. La propriété réservée, la reine des sûretés? De quelques conflits de rang impliquant le créancier réservataire 

☐ MOREAUX, Marine. La responsabilité solidaire et l’obligation de retenue pour les dettes sociales de l’entrepreneur →[C. const., 8 juillet 2021 
(105/2021)] 

☐ GEORGES, Frédéric. Saisie de parts indivises et licitation →[Civ. Namur (div. Dinant, 3e ch.), 2 octobre 2020] 

☐ GEORGES, Frédéric. Vente d’immeuble et règlement collectif de dettes : old (and bad) habits die hard… →[Trav. Liège (div. Liège, 33e ch., sais.), 30 
avril 2021] 

RECHTSPRAAK ANTWERPEN, BRUSSEL & GENT 

01/01/2022 
N°2022/01 
Online  

☐ BLOMMAERT, Dominique. VANDEKERCKHOVE, Elisabeth. Termijnen in de handelshuurwet: voorzichtigheid blijft de boodschap! →[Cass. 8 maart 
2018 (C.17.0454.N)] 

☐ LINDERS, Luc. Het opzegrecht van de handelshuurder is heiliger dan heilig →[Cass. 9 september 2019 (C.18.0493.N)] 

☐ SLACHMUYLDERS, Steven. Stijgende huurprijzen: altijd nieuwe omstandigheden in het kader van de handelshuurprijsherziening? →[Cass. 10 maart 
2017 (C.16.0259.N)] 

☐ LINDERS, Luc. Hoe “nieuw” moeten nieuwe omstandigheden zijn? →[Cass. 3 december 20218 (C.17.0580.N)] 
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☐ SLACHMUYLDERS, Steven. DE HOUWER, Robbe. Miskenning van de bestemming bij handelshuur: ontbreken van de plaatsbeschrijving als heilige 
graal? →[Rb. Antwerpen, 2 november 2020 (18/1029/A)] 

☐ LINDERS, Luc. Mag de handelsverhuurder soms kieskeurig zijn? →[Rb. Leuven, 30 juni 2021 (20/483/A)] 

☐ BLOCKX, Frederic. Handelshuurgeschillen in hoger beroep: de ondernemer in de kou? →[GwH, 25 mei 2016 (76/2016)] 

15/01/2022 
N°2022/02-03 
Online  

☐ RENIERS, Aileen. Waar dient artikel 882 oud BW voor en waarvoor niet? →[Antwerpen, 7 september 2021 (2020/FA/408)] 

☐ LAMBERSY, Bram. Het kind heeft er belang bij. Het hogere belang van het kind bij de toestemmingsvoorwaarde van een ouder voor adoptie 
→[GwH, 7 oktober 2021 (133/2021)] 

☐ BROUWERS, Steven. Uitkering na echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting: schipperen tussen 'zelfredzaamheid', 'levensstandaard' 
en 'staat van behoefte' →[Famrb. Limburg (afd. Tongeren), 30 september 2021 (20/1015/A)] 

☐ GOVAERTS, Marcel. De klussende echtgenoot is niet langer de klos: slechts in beperkte mate kan het gemeenschappelijk vermogen een 
vergoedingsaanspraak doen gelden →[Cass. 9 september 2021 (C.21.0017.N)] 

☐ GOOSSENS, Laura Virginia. VERGAUWEN, Christel. Stairway to heling: over de verschillende overwegingen bij de beoordeling van de 
burgerrechtelijke sanctie van heling van gemeenschapsgoederen →[Antwerpen, 12 augustus 2021 (2017/FA/54)] 

☐ MELIS, Sara. De beslissingsbevoegdheid van één van de partijen verhindert niet de kwalificatie van een beding van terugname van ingebrachte 
goederen als ontbindende voorwaarde →[Cass. (14 oktober 2021 (F.20.0081.N))] 

REVUE DE DROIT PÉNAL ET DE CRIMINOLOGIE (RDPC) 

30/04/2022 
N°2022/04 
Online  

☐ RIGAUX, Marie-Françoise. La Cour constitutionnelle et l'offense au Roi 

☐ ANDRÉ, Sophie. BERNARD, Simon. Les cités sociales : efficacité collective, densité des liens sociaux et perception des désordres. Enquête 
exploratoire en région liégeoise 

☐ LUGENTZ, Frédéric. La décision d’enquête européenne, lieu d’expression de l’érosion de la confiance dans les autorités judiciaires ? 
→[Cour de justice de l’Union européenne (4e chambre), 16 décembre 2021 (C-724/19)] 

☐ VANDERMEERSCH, Damien. Le contrôle par la chambre des mises en accusation des dossiers d’information : une lacune – impossible – à combler 
? →[Cour constitutionnelle, 3 février 2022 (15/2022)] 

REVUE DE JURISPRUDENCE DE LIÈGE, MONS ET BRUXELLES (JLMB) 

01/04/2022 
N°2022/13 
Online  

☐ LOUVEAUX, Bernard. Droit de la construction (2018-2021) – Partie II 

☐ Tribunal de l’entreprise du Hainaut (division de Tournai (2e chambre)), 27 mai 2021 →[Mots-clés : Entrepreneur - Rupture – Rupture du contrat par 
le maître de l’ouvrage – Analyse de l’intention – Résiliation amiable (non) – Absence de dénonciation de manquements contractuels – Résolution 
(non) – Résiliation pour convenance personnelle – Faculté légale du maître de l’ouvrage – Indemnité due – Damnum emergens et lucrum cessans] 

08/04/2022 
N°2022/14 
Online  

☐ Cour constitutionnelle, 30 septembre 2021 (123/2021)  →[Mots-clés : Roulage – Homicide involontaire dans le cadre d’un accident de la circulation 
– Peine  d’emprisonnement  maximale  de  cinq  ans  –  Égalité  –  Pas  de  discrimination] 

☐ Cour constitutionnelle, 3 février 2022 (14/2022) →[Mots-clés : Roulage – Ordre de paiement – Désistement du recours introduit contre l'ordre de 
paiement] 
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15/04/2022 
N°2022/15 
Online  

☐ Cour de justice de l’Union européenne (2e chambre), 9 décembre 2021 (C-217/20) →[Mots-clés : Vacances annuelles – Droit aux vacances – Secteur 
privé – Travailleur en situation d’incapacité de travail – Réduction de la rémunération versée au titre de congé annuel payé (non)] 

☐ Cour du travail de Bruxelles (8e chambre), 8 septembre 2021 →[Mots-clés : Allocations familiales – Travailleurs salariés – Récupération d’indu – 
Prescription – Délai porté à cinq ans en cas de fraude – Notion] 

22/04/2022 
N°2022/16 
Online  

☐ Conseil d’État (VIIIe chambre), 24 mars 2021 →[Mots-clés : I. Emploi des langues – Lois linguistiques – Cadres linguistiques. II. Conseil d’État – 
Intérêt – Association de défense des droits humains – Objet social. III.  Conseil d’État – Autorité – Injonction de réfection – Astreinte (non)] 

☐ MONT, Julie. Les interdictions professionnelles prononcées par le S.P.F. Intérieur dans le secteur de la sécurité privée recadrées par le Conseil 
d'État →[Conseil d'État (XVe chambre des référés), 29 octobre 2021 (252.020)] 

29/04/2022 
N°2022/17 
Online  

☐ BOUHON, Frédéric. L'arrêt C.G.A.S. c. Suisse et la liberté de manifester : la condamnation exemplaire mais fragile d'une mesure de lutte contre le 
Covid-19 →[Cour européenne des droits de l'homme (3e section), 15 mars 2022 (21881/20)] 

☐ MINSIER, Patricia. La nécessité de repenser les relations entre État et religions ou, à tout le moins, le régime de reconnaissance des cultes 
→[Cour européenne des droits de l'homme (3e section), 5 avril 2022 (20165/20)] 

☐ FRANSSEN, Mathilde. Face à une arrestation illégale, le juge rappelle l'importance du rôle de chien de garde des médias →[Tribunal civil 
francophone Bruxelles (4e chambre), 23 décembre 2021] 

TIJDSCHRIFT VOOR FAMILIERECHT (T.FAM.) 
13/04/2022 
N°2022/01 
Online  

☐ EGGERMONT, Sven. Rechtsmiddelen, termijnen en het recht op toegang tot de rechter: op naar een (uniforme?) informatieplicht 

☐ BRACKX, Mathilde. Waar procederen in internationale echtscheidingszaken: de gewone verblijfplaats van echtgenoten onder de Brussel IIbis-
Verordening →[HvJ (3e k.), 25 november 2021 (C-289/20) & HvJ (3e k.), 10 februari 2022 (C-522/20)] 

☐ SENAEVE, Patrick. Een voorspelbaar nieuw ongrondwettigheidsoordeel aangaande de adoptie door een voormalige partner →[Grondwettelijk Hof, 
2 december 2021 (173/2021)] 

TIJDSCHRIFT VOOR STRAFRECHT (T.STRAFR.) 
27/04/2022 
N°2022/02 
(april 2022) 
Online  

☐ HOET, Peter. Het vermoeden van onschuld en de spreekplicht van de veroordeelde tegenover de justitie-assistent bij controle op naleving van de 
voorwaarden in het raam van strafuitvoering →[Cass. (2e k.), 1 september 2021 (P.21.1078.F)] 

☐ DAENINCK, Philip. Het recidivegevaar en het vermoeden van onschuld: een natuurlijke spanning, maar geen contradictie →[Cass. (2e k.), 7 
september 2021 (P.21.1161.N)] 

☐ DAENINCK, Philip. Geen verdoken rechtsmiddel tegen een beschikking van de onderzoeksrechter waarbij de vrijheid onder voorwaarden wordt 
verlengd →[Cass. (2e ch.), 7 september 2021 (P.21.1164.N)] 

☐ DAENINCK, Philip. Beslissing tot verhoor 'categorie 3' is geen beslissing inzake vrijheidsberoving →[Cass. (2e k.), 7 september 2021 (P.21.1168.N)] 

☐ VANDEUREN, Jacques. Aantasting van de regelmatigheid van een verwijzingsbeschikking →[Cass. (2e k.), 28 september 2021 (P.21.0652.N)] 

☐ PETERSEN, J., Hoe niet elke bedreiging een mening is, en niet elke mening een drukpersmisdrijf →[Cass. (2e k.), 18 januari 2022 (P.21.1226.N)] 

 


