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Algemene info over de juridische nieuwsbrief 
Via deze periodieke juridische nieuwsbrief wil het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) u 
informeren over (nakende) wetgeving en activiteiten binnen zowel de diverse arrondissementen van 
justitie als bij de nationale en internationale instellingen die haar omringen.  

Door het juridische nieuws naar u toe te brengen, willen we u een inzicht bieden in de reeds 
bestaande informatie en documentatie die circuleert binnen justitie en de kennisdeling tussen de 
gerechtelijke instanties verder vergroten.  

 

Taal 

Sommige documenten zijn enkel beschikbaar in het Nederlands, Frans of Engels. 

 

Rubrieken 

De hoofdrubrieken kunnen per nieuwsbrief verschillen naargelang de ontvangen informatie.  

 

Databank IGO Lex 

Wenst u alle informatie uit onze juridische nieuwsbrief IGO Lex te raadplegen op één locatie? Dan 
kan u dit voortaan doen via onze nieuwe 'database IGO Lex'. Deze database verzamelt alle informatie 
afkomstig uit onze juridische nieuwsbrief. Via deze database kan u alle eerdere edities van de 
juridische nieuwsbrief en de bijhorende informatie en documenten raadplegen. 

 

Zelf informatie delen? 

Wenst u eveneens informatie te delen met uw collega's? Geef ons dan een seintje 
via redac_igo@igo-ifj.be. Gelieve er rekening mee te houden dat de informatie die u deelt publiekelijk 
gedeeld mag worden. 

 

Het IGO twittert 
Het IGO is ook actief op Twitter. Via dit kanaal willen we enerzijds specifieke doelgroepen informeren 
over ons opleidingsaanbod die momenteel niet behoren tot de beroepsmagistraten of het 
gerechtspersoneel. Anderzijds is het de bedoeling om via dit kanaal algemene informatie te 
verspreiden zoals ons de IGO Lex, ons jaarverslag, of andere updates zoals de maatregelen die we 
nemen in het kader van het coronavirus.  

Volg onze Twitter via de volgende link: https://twitter.com/igo_ifj  
  

https://lex.igo-ifj.be/nl
mailto:redac_igo@igo-ifj.be
https://twitter.com/igo_ifj
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   Nieuws uit de hoogste rechtscolleges 

 

1. Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) 

Nieuws van het EHRM 

Deze maandelijkse publicatie in het Engels en Frans bestaat uit samenvattingen van zaken die zowel 

van bijzonder belang zijn als informatie over de werkzaamheden en publicaties van het Hof 

• ECHR Information Note n°251 

 

Handleidingen over de artikels van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens 

In deze handleiding wordt de rechtspraak m.b.t. de artikelen van het Europees Verdrag tot 

bescherming van de rechten van de mens geanalyseerd en samengevat. U vindt er de belangrijkste 

beginselen terug die ter zake zijn ontwikkeld, alsmede relevante precedenten. 

• Handleiding over Artikel 2 van het protocol nr. 1 van het EVRM: Recht op onderwijs 

(EN)/(FR) 

• Handleiding over Artikel 7 van het EVRM: geen straf zonder wet (EN)/(FR) 

• Handleiding over Artikel 13 van het EVRM: Recht op een doeltreffende voorziening 

(EN)/(FR) 

• Handleiding over Artikel 46 van het EVRM: Bindende kracht en tenuitvoerlegging van 

uitspraken (EN)/(FR) 

 

 

2. Hof van Justitie (www.curia.europa.eu) 

Nieuwsbrief Hof van Justitie – Newsalerts 

Dit is een periodieke nieuwsbrief van het Hof van Justitie van de Europese Unie waarin zowel de 
hangende zaken als de belangrijkste punten van de arresten en conclusies zijn opgenomen. 

• Nieuwsalert 22 juni 2021 
• Nieuwsalert 15 juni 2021 
• Nieuwsalert 8 juni 2021 
• Lettre d’information 21-25 juin 2021 
• Lettre d’information 14-18 juin 2021 (FR) 
• Lettre d’information 7-11 juin 2021 (FR) (update) 
• Lettre d’information 7-11 juin 2021 (FR) 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/clin_251_bil.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/guide_art_2_protocol_1_eng.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/guide_art_2_protocol_1_fra.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/guide_art_7_eng_0.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/guide_art_7_eng_0.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/guide_art_13_eng.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/guide_art_13_fra.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/guide_art_46_eng.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/guide_art_46_fra.pdf
http://www.curia.europa.eu/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_22_juni_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_15_juni_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_8_juni_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_8_juni_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_du_21_au_25_juin_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_du_14_au_18_juin_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_du_14_au_18_juin_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_cour_de_justice_du_7_au_11_juin_2021_mise_a_jour.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_du_7_au_11_juin_2021.pdf


5 
IGO Lex – 30.06.2021 

• Lettre d’information 31 mai – 4 juin 2021 (FR) 
• Gerichtshof der Europäischen Union 21. - 2. Juli 2021 
• Gerichtshof der Europäischen Union 14. - 25. Juni 2021 
• Gerichtshof der Europäischen Union 7. - 18. Juni 2021 
• Gerichtshof der Europäischen Union 31. Mai - 11. Juni 2021 

 

Selectie van arresten, conclusies en adviezen van het Hof van Justitie 

Arresten, conclusies en adviezen van het Hof waarbij België betrokken is, worden belicht. 

• C-203/20 – Conclusie van 17/6/2021 - Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in 
strafzaken – Europees aanhoudingsbevel – Kaderbesluit 2002/584/JBZ – Beginsel ne bis in 
idem – Beëindiging van een procedure op grond van een amnestieregeling – Intrekking van 
de amnestieregeling 
 

• C-55/20 – Conclusie van 17/6/2021 - Verzoek om een prejudiciële beslissing – Vrijheid om 
juridisch advies te verstrekken – Tuchtprocedure tegen een advocaat – Respectieve 
werkingssfeer van richtlijn 2006/123/EG en richtlijn 98/5/EG – Toepasselijkheid van richtlijn 
2006/123/EG op tuchtprocedures – Vergunningstelsels – Begrip „rechterlijke instantie” – 
Lokale voor tuchtzaken bevoegde rechterlijke instantie van de orde van advocaten 
bestaande uit lekenrechters – Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten en artikel 
19, lid 1, VEU – Bevoegdheden van lagere rechterlijke instanties wanneer een hogere 
nationale rechterlijke instantie niet onafhankelijk is 
 

• C-800/19 – Arrest van 17/6/2021 - Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in 
burgerlijke zaken – Verordening (EU) nr. 1215/2012 – Rechterlijke bevoegdheid, erkenning 
en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Artikel 7, punt 2 – 
Bijzondere bevoegdheid ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad – Plaats 
waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen – Persoon die 
stelt dat zijn persoonlijkheidsrechten zijn geschonden als gevolg van de publicatie van een 
artikel op internet – Plaats waar de schade is ingetreden – Centrum van de belangen van 
deze persoon 
 

• C-280/20 – Arrest van 3/6/2021 Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in 
burgerlijke zaken – Verordening (EU) nr. 1215/2012 – Bepaling van de internationale 
bevoegdheid van de gerechten van een lidstaat – Artikel 5, lid 1 – Werknemer die onderdaan 
is van een lidstaat – Overeenkomst die is gesloten met een consulaire vertegenwoordiging 
van die lidstaat in een andere lidstaat – Werkzaamheden van de werknemer – Geen 
bevoegdheden van openbaar gezag 
     

• C-546/19 – Arrest van 3/6/2021 - Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en 
recht – Immigratiebeleid – Terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen 
– Richtlijn 2008/115/EG – Artikel 2, lid 1 – Werkingssfeer – Onderdaan van een derde land 
– Strafrechtelijke veroordeling in de lidstaat – Artikel 3, punt 6 – Inreisverbod – Redenen van 
‚openbare orde’ en‚ openbare veiligheid’ – Intrekking van het terugkeerbesluit – Wettigheid 
van het inreisverbod 
 

• C-177/19, C-178/19P et C-179/19P (Belgische zaak) - Conclusie van 10/6/2021 - Hogere 
voorziening – Milieu – Verordening (EU) 2016/646 – Emissies van lichte personen- en 
bedrijfsvoertuigen (Euro 6) – Bevoegdheden van met milieubescherming belaste 
gemeentelijke autoriteiten om voor bepaalde voertuigen verkeersbeperkende maatregelen 
op te leggen – Procesbevoegdheid van lokale instanties – Rechtstreekse geraaktheid – 
Regelgevingshandeling die geen uitvoeringsmaatregelen met zich meebrengt – 
Uitvoeringsbevoegdheden van de Commissie – Vaststelling, wat de uitstoot van stikstofoxide 
betreft, van de grenswaarden die niet mogen worden overschreden (not-to-exceed – NTE) 
bij tests die worden uitgevoerd in reële rijomstandigheden (real driving emissions – RDE) – 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_du_31_mai_au_4_juin_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/gerichtshof_der_europaeischen_union_21._juni_-_2._juli_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/gerichtshof_der_europaischen_union_14._-_25._juni_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/gerichtshof_der_europaeischen_union_7._-_18._juni_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/gerichtshof_der_europaischen_union_31._mai_-_11._juni_2021.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=243106&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=1535619
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=243109&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=1535619
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=243103&text=&doclang=NL&pageIndex=2&mode=req&dir=&part=1&occ=first&cid=1535619
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=242028&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9344764
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=242022&mode=req&pageIndex=3&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=9344764
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=242581&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=1612477
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Toepassing van uitstootconformiteitsfactoren (conformity factor – CF) – Gedeeltelijke 
nietigverklaring – Werking in de tijd van de gevolgen van een nietigverklaring 
 

• C-645/19 (Belgische zaak) – Arrest van 15/6/2021 - Prejudiciële verwijzing – Bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens – Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie – Artikelen 7, 8 en 47 – Verordening (EU) 
2016/679 – Grensoverschrijdende verwerking van persoonsgegevens – ‚Eén-
loketmechanisme’ – Loyale en doeltreffende samenwerking tussen de toezichthoudende 
autoriteiten – Competentie en bevoegdheden – Bevoegdheid om in rechte op te treden 

 
• C-597/19 (Belgische zaak)  – Arrest van 17/6/2021 – Prejudiciële verwijzing – Intellectuele 

eigendom – Auteursrecht en naburige rechten – Richtlijn 2001/29/EG – Artikel 3, leden 1 en 
2 – Begrip ‚beschikbaarstelling voor het publiek’ – Downloaden van een bestand met een 
beschermd werk via een peer-to-peernetwerk en gelijktijdige beschikbaarstelling van de 
onderdelen van dat bestand ter upload – Richtlijn 2004/48/EG – Artikel 3, lid 2 – Misbruik van 
maatregelen, procedures en rechtsmiddelen – Artikel 4 – Personen die bevoegd zijn om te 
verzoeken om toepassing van maatregelen, procedures en rechtsmiddelen – Artikel 8 – 
Recht op informatie – Artikel 13 – Begrip ‚schade’ – Verordening (EU) 2016/679 – Artikel 6, 
lid 1, eerste alinea, onder f) – Bescherming van natuurlĳke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens – Rechtmatigheid van de verwerking – Richtlijn 
2002/58/EG – Artikel 15, lid 1 – Wettelijke maatregelen ter beperking van de reikwijdte van 
rechten en plichten – Grondrechten – Artikelen 7 en 8, artikel 17, lid 2, en artikel 47, eerste 
alinea, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 
 

 

Verwijzingsbeschikkingen van Belgische magistraten (prejudiciële vragen) 

• Verwijzende rechter: Grondwettelijk Hof 
Datum van de verwijzingsbeslissing: 25 maart 2021 
Datum van de indiening: 12 april 2021 
 
Is artikel 7, lid 4 bis, van richtlijn 91/477/EEG, gelezen in samenhang met bijlage I, punt II, 
categorie A, punten 6 tot en met 9, bij deze richtlijn, in strijd met artikel 17, lid 1, en de artikelen 
20 en 21 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en het beginsel van 
de bescherming van het gewettigd vertrouwen, doordat het de lidstaten niet toestaat te 
voorzien in een overgangsregeling voor de in categorie A.9 bedoelde vuurwapens die vóór 
13 juni 2017 op rechtmatige wijze zijn verworven en geregistreerd, terwijl het hun wel toestaat 
te voorzien in een overgangsregeling voor de in de categorieën A.6 tot en met A.8 bedoelde 
vuurwapens die vóór 13 juni 2017 op rechtmatige wijze zijn verworven en geregistreerd? 
 

• Verwijzende rechter: Hof van Beroep te Brussel 
Datum van de verwijzingsbeslissing: 1 april 2021 
Datum van de indiening: 26 april 2021 
 
1. Moet het begrip „verbintenissen uit overeenkomst” in de zin van artikel 5,  punt 1, van 

verordening nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en 
handelszaken (hierna: „Brussel I-verordening”): 

 
a) aldus worden uitgelegd dat vereist is dat een vrijwillig aangegane verbintenis door 

een persoon jegens een andere persoon wordt bewezen waarop de vordering van 
de verzoeker is gebaseerd, ook al is die verbintenis niet vrijwillig aangegaan door de 
verweerder en/of jegens de verzoeker?  

b) Indien het antwoord op de vraag onder a) bevestigend luidt: welke mate van 
aanknoping moet er bestaan tussen de vrijwillig aangegane juridische verbintenis en 
de verzoeker en/of de verweerder? 

2. Impliceert het begrip „vordering” waarop de verzoeker „zich baseert”, net als het criterium 
dat wordt gebruikt om uit te maken of een vordering onder het begrip „verbintenissen uit 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=242821&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=14124433
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=243102&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=1535619
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/c-234-21_-_demande_de_decision_prejudicielle_-_nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/c-234-21_-_demande_de_decision_prejudicielle_-_nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/c-265-21_-_demande_de_decision_prejudicielle_-_nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/c-265-21_-_demande_de_decision_prejudicielle_-_nl.pdf
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overeenkomst” in de zin van artikel 5, punt 1, van de Brussel I-verordening dan wel onder 
het begrip „verbintenissen uit onrechtmatige daad” in de zin van artikel 5, punt 3, van die 
verordening valt (arrest van 24 november 2020, Wikingerhof, C-59/19, EU:C:2020:950, 
punt 32), dat moet worden nagegaan of de uitlegging van de vrijwillig aangegane 
juridische verbintenis noodzakelijk is om de grondslag van de vordering te beoordelen? 

3. Valt een rechtsvordering waarmee een verzoeker een verklaring van recht vordert dat hij 
eigenaar is van een goed in zijn bezit op grond van een dubbele koopovereenkomst, 
waarvan de eerste is gesloten tussen de oorspronkelijke mede-eigenaar van dat goed 
(de echtgenoot van de verweerder, eveneens oorspronkelijke mede-eigenaar) en de 
persoon die het goed later aan de verzoeker heeft verkocht, en de tweede tussen deze 
twee laatstgenoemden, onder het begrip verbintenissen uit overeenkomst in de zin van 
artikel 5, punt 1, van de Brussel I-verordening? 

a. Luidt het antwoord anders indien de verweerder aanvoert dat de eerste 
overeenkomst geen koopovereenkomst, maar eenbewaargevingsovereenkomst 
was? 

b. Indien een van die gevallen onder het begrip verbintenissen uit overeenkomst 
valt, welke overeenkomst moet dan in aanmerking worden genomen om de 
plaats te bepalen van de verbintenis waarop de vordering is gebaseerd? 

4. Moet artikel 4 van verordening (EG) nr. 593/2008 van 17 juni 2008 inzake het recht dat 
van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I) aldus worden uitgelegd 
dat het van toepassing is op het in de derde prejudiciële vraag bedoelde geval, en ingeval 
die vraag bevestigend wordt beantwoord: welke overeenkomst moet dan in aanmerking 
worden genomen? 

 
• Verwijzende rechter: Rechtbank van Eerste aanleg van Luik 

Datum van de verwijzingsbeslissing: 6 mei 2021 
Datum van de indiening: 7 mei 2021 
 
1. Vormt een betekende rechterlijke beslissing waarbij een partij wordt veroordeeld tot 

betaling van een dwangsom bij niet-naleving van een bevel tot staking een beslissing op 
grond waarvan de schuldenaar de vordering moet voldoen in de zin van artikel 7, lid 2, 
van verordening nr. 655/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 
tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag 
op bankrekeningen? 

2. Valt een rechterlijke beslissing waarbij een partij wordt veroordeeld tot betaling van een 
dwangsom die uitvoerbaar is in het land van herkomst, onder het begrip „rechterlijke 
beslissing” in de zin van artikel 4 van verordening nr. 655/2014 van het Europees 
Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot vaststelling van een procedure betreffende 
het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen, ook al is het bedrag van 
deze dwangsom niet overeenkomstig artikel 55 van verordening nr. 1215/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en 
handelszaken bepaald? 

 

• Verwijzende rechter: Hof van Beroep te Brussel 
Datum van de verwijzingsbeslissing: 29 april 2021 
Datum van de indiening: 10 mei 2021 
 
Moet artikel 4, lid 1, van richtlijn 90/435/EEG van de Raad van 23 juli 1990 betreffende de 
gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen 
uit verschillende lidstaten, al dan niet gelezen in samenhang met de bepalingen van de 
richtlijnen 78/855/EEG (Derde richtlijn) en 82/891/EEG (Zesde richtlijn) inzake 
vennootschapsrecht, aldus worden uitgelegd  dat het in de weg staat aan een nationale 
wettelijke regeling die bepaalt dat de in de richtlijn bedoelde uitgekeerde winst wordt 
opgenomen in de belastinggrondslag van de dividenden van de verkrijgende vennootschap 
voordat de winst tot 95 % van het winstbedrag in mindering wordt gebracht op deze 
belastinggrondslag en in voorkomend geval wordt overgedragen naar latere belastbare 
tijdperken, maar die – bij gebreke van een specifieke bepaling die erin voorziet dat in geval 
van vennootschappelijke herstructureringsverrichtingen de aldus door de inbrengende 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/c-291-21_-_demande_de_decision_prejudicielle_-_nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/c-291-21_-_demande_de_decision_prejudicielle_-_nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/c-295-21_-_demande_de_decision_prejudicielle_-_nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/c-295-21_-_demande_de_decision_prejudicielle_-_nl.pdf


8 
IGO Lex – 30.06.2021 

vennootschap overgedragen aftrek in zijn geheel naar de verkrijgende vennootschap wordt 
overgebracht – tot gevolg heeft dat de bedoelde winst bij die verrichting indirect wordt belast 
vanwege de toepassing van een bepaling die de overdracht van genoemde aftrek beperkt 
naar verhouding tot het evenredige aandeel van de fiscale nettowaarde van de inbrengende 
vennootschap vóór de verrichting in het totaal van de fiscale nettowaarde, eveneens vóór de 
verrichting, van de overnemende vennootschap en van de overgenomen bestanddelen? 

 

 

3. Grondwettelijk Hof (http://www.const-court.be/) 

Arresten van het Grondwettelijk Hof 

• Arresten van het Grondwettelijk Hof – 17 juni 2021 
• Arresten van het Grondwettelijk Hof – 10 juni 2021 
• Arresten van het Grondwettelijk Hof – 3 juni 2021  

 

 

4. Hof van Cassatie 
(https://justice.belgium.be/fr/ordre_judiciaire/cours_et_tribunaux/cour_de_cassation)  

Arresten van het Hof van Cassatie in de kijker 

April 2021 Nieuwe zoekmotor JUPORTAL  

Sinds 15 december 2020 is JureJuridat niet meer toegankelijk via een computer buiten 
het netwerk van de FOD Justitie. De opgenomen Belgische rechtspraak blijft wel 
raadpleegbaar. Er is een nieuwe performante zoekmotor beschikbaar: JUPORTAL. U 
kunt deze bereiken via https://juportal.be. 

• Cass. 4 mei 2021, P.20.1325.N  
Bewijs - Strafzaken - Algemeen 
Burgerlijke Rechtsvordering 
Lastgeving 
Vennootschappen - Algemeen. Gemeenschappelijke Regels 
 

• Cass. 4 mei 2021, P.21.0101.N  
Bewijs - Strafzaken – Getuigen 
 

• Cass. 6 mei 2021, P.21.0148.N  
Exterritorialiteit 
 

• Cass. 25 mei 2021, P.21.0266.N 
Misdrijf - Toerekenbaarheid - Natuurlijke Personen 
 

 

 

 

http://www.const-court.be/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_17_juni_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_10_juni_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_10_juni_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_3_juni_2021.pdf
https://justice.belgium.be/fr/ordre_judiciaire/cours_et_tribunaux/cour_de_cassation
https://juportal.be/
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210504.2N.7/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210504.2N.6/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210504.2N.9/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210525.2N.10/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4
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Libercas : nieuws van het Hof van Cassatie 

Libercas bevat de samenvattingen van de gepubliceerde arresten van het Hof van Cassatie, 
gerangschikt volgens de trefwoordenlijst van het Hof van Cassatie. 

• Libercas april-mei 2021 

 

Jaarverslag van het Hof van Cassatie 

• Jaarverslag 2020 van het Hof van Cassatie  
Activiteitenverslag over het jaar 2020, opgemaakt door de algemene vergadering van het 
Hof van Cassatie en door de korpsvergadering 

 

   Nieuws uit de hoven en rechtbanken 

 

Overzicht van het Hof van Beroep te Antwerpen 

Documentatieoverzicht van recent gepubliceerde wetgeving, rechtsleer en rechtspraak inzake 
strafrecht en strafprocesrecht van het Hof van beroep in Antwerpen 

• 164e editie (april-mei 2021) 

 

Hof van Beroep te Luik 

Dit overzicht beoogt de aandacht te vestigen op de recente arresten van het Hof van Beroep te Luik 
die op Juridat zijn gepubliceerd. 

• Répertoire n°8 : 2021/1 (FR) 

 

 

 

Doctrine uit de juridische tijdschriften 

 

Overzicht met rechtsleer afkomstig uit de rechterlijke orde 

Onderstaande doctrine-overzichten kunnen helpen bij het aanvragen van een kopie van rechtsleer 
bij de Bibliotheek van de FOD Justitie. U kan dit doen via het e-mailadres biblio.fodspf@just.fgov.be.  

Doctrine van het Parket-Generaal van het Hof van Beroep te Brussel  

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lb_2021_04_05_nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/180321_jaarverslag_nl_goedgekeurd2768_002.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/documentatieoverzicht_penaal_editie_164_20210601_002_0.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/repertoire_n_8_-_2021_-_1.pdf
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Overzicht van de artikelen die verschenen zijn in de juridische tijdschriften. Deze zijn beschikbaar bij 
het Parket-Generaal van het Hof van Beroep te Brussel.  

• Mei 2021 
• April 2021 

 

 

   Universiteiten – Balies – Verenigingen - Andere 

 

1. Balies 

Balie van Antwerpen  

Nieuwsbrief ‘Prometheus wetgeving’ van de bibliotheek en studiedienst van de balie van Antwerpen. 
De nieuwsbrief geeft een overzicht van wetgeving, regelgeving en rechtspraak inzake publiek, 
burgerlijk, gerechtelijk, commercieel, economisch, strafrechtelijk, fiscaal en sociaal recht. 

• Prometheus Wetgeving – 15 mei-3 juni 2021 

 

Nieuwsbrief ‘Advocatuur & bibliotheek’ van de bibliotheek en studiedienst van de balie van Antwerpen 

• Prometheus Advocatuur & Bibliotheek 1 – 15 juni 2021 
• Prometheus Advocatuur & Bibliotheek april – mei 2021  

 

 

2. Andere 

Selectie van arresten van het EHRM door Rechtspraak.nl 

Overzicht van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
• Rechtspraak Europa (juni 2021) 

 

 

 

 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/05._art._mei.mai_._2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/04._art._apr.avr_._2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/prometheus_wetgeving_15_mei_-_3_juni_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/prometheus_advocatuur_bibliotheek_1_-_15_juni_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/prometheus_advocatuur_en_bibliotheek_19_februari_-_23_maart_2021.docx.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nre-2021-nr-06.pdf


11 
IGO Lex – 30.06.2021 

   Nieuws uit het Parlement 

 

1. Commissie voor Justitie 

Verslagen van de Commissie voor de Justitie 

Diverse wetsontwerpen en actuele vragen aan de regering binnen de Commissie Justitie 

• Integraal verslag van de Commissie voor Justitie (16 juni 2021) 
• Integraal verslag van de Commissie voor Justitie (9 juni 2021) 
• Integraal verslag van de Commissie voor Justitie (2 juni 2021) 
• Integraal verslag van de Commissie voor Justitie (19 mei 2021)  

 

Parlementaire vragen en antwoorden (3e zitting van de 55e législatuur)   

Diverse wetsontwerpen en actuele vragen aan de regering binnen de Commissie Justitie 
• Vragen en antwoorden (15 april 2021) 
• Vragen en antwoorden (7 april 2021)  

 

 

2. Andere wetgeving – Nuttige links 

Rechtplegingsvergoeding 

Rechtsplegingsvergoeding vanaf 01.06.2021: KB van 26 oktober 2007 (BS 9 november 2007) – 
situatie na de 3e verhoging 

• Rechtspegingsvergoeding 1 juni 2021 
 

 

Nuttige links   

• Justel 
• Iubel => Juportal 

Belangrijk: In verband met het gebruik van Jure-Juridat 

o Nieuwe JUPORTAL zoekmachine vervangt Jure-Juridat 
  

• Belgisch Staatsblad 
• College van hoven en rechtbanken 
• College van het openbaar ministerie  

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ic516.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ic509.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ic501nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ic501nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ic516.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/paginas_van_55k0047.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/paginas_van_55k0046nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/rechtsplegingsvergoeding.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi.pl
https://iubel.be/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwe_juportal_zoekmachine_vervangt_jure-juridat.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl
https://www.om-mp.be/nl/beleid-beheer/college-openbaar-ministerie
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• Senlex 
• European Public Prosecutor’s Office 
• Jurisquare : Indicatieve tabel 2020 

 

 

   Andere nationale, Europese en internationale 
instellingen 

 

1. Europese wetgeving – nuttige links 

Nuttige links 

• Eur-lex - website voor EU-recht 
• Eur-lex - Samenvattingen van de EU-wetgeving 
• Bureau voor publicaties van de Europese Unie 
• Europees e-justitieportaal 
• Bronnen om Europese wetgeving terug te vinden 

 

 

   Contact 

 

Zelf informatie delen? 

Wenst u eveneens bronnen of informatie te delen met uw collega’s ? Geef ons dan een seintje via 
redac_igo@igo-ifj.be. Gelieve er rekening mee te houden dat de informatie die u deelt publiekelijk 
beschikbaar gesteld mag worden. 

 

 

https://senlex.senate.be/nl
https://www.eppo.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=nl
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=nl
https://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html?locale=nl
https://op.europa.eu/nl/home
https://e-justice.europa.eu/content_eu_law-3-nl.do?init=true
https://europa.eu/european-union/law/find-legislation_nl
mailto:redac_igo@igo-ifj.be

	   Nieuws uit de hoogste rechtscolleges
	1. Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)
	2. Hof van Justitie (www.curia.europa.eu)
	3. Grondwettelijk Hof (http://www.const-court.be/)
	4. Hof van Cassatie (https://justice.belgium.be/fr/ordre_judiciaire/cours_et_tribunaux/cour_de_cassation)
	   Nieuws uit de hoven en rechtbanken
	Doctrine uit de juridische tijdschriften
	   Universiteiten – Balies – Verenigingen - Andere
	1. Balies
	2. Andere
	   Nieuws uit het Parlement
	1. Commissie voor Justitie
	2. Andere wetgeving – Nuttige links
	   Andere nationale, Europese en internationale instellingen
	1. Europese wetgeving – nuttige links
	   Contact

