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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. 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 30 november 2021 

 Nieuwsalert 7 december 2021 

 Lettre d’information 29 novembre au 3 décembre 2021 (FR) 

 Lettre d’information 6 au 10 décembre 2021 (FR) 

 Gerichtshof der Europäischen Union 29. November – 10. Dezember 2021 (DE) 

 Gerichtshof der Europäischen Union 6. – 17. Dezember 2021 (DE) 

 

 

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

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

 C564/19  – Arrest van 23/11/2021 (beschikbare alleen in de procestaal en in het Frans) - 
Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2010/64/UE – 
Article 5 – Qualité de l’interprétation et de la traduction – Directive 2012/13/UE – Droit à 
l’information dans le cadre des procédures pénales – Article 4, paragraphe 5, et article 6, 
paragraphe 1 – Droit d’être informé de l’accusation portée contre soi – Droit à 
l’interprétation et à la traduction – Directive 2016/343/UE – Droit à un recours effectif et à 
un tribunal impartial – Article 48, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne – Article 267 TFUE – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – 
Recevabilité – Pourvoi dans l’intérêt de la loi contre une décision ordonnant un renvoi 
préjudiciel – Procédure disciplinaire – Pouvoir de la juridiction supérieure de déclarer 
illégale la demande de décision préjudicielle 
 

 C-519/20 – Conclusie van 24/11/2021 – Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, 
veiligheid en recht – Richtlijn 2008/115/EG – Gemeenschappelijke normen en procedures 
voor de terugkeer van derdelanders die illegaal op het grondgebied van een lidstaat 
verblijven – Bewaring met het oog op verwijdering – Artikel 16, lid 1 – Begrip ‚speciale 
inrichting voor bewaring’ – Artikel 18, lid 1 – Begrip ‚noodsituatie’ – Nationale wetgeving op 
grond waarvan de bewaring wegens een noodsituatie kan plaatsvinden in een gevangenis 
– Reikwijdte van de beoordeling die moet worden verricht door de met de 
inbewaringstelling belaste rechterlijke autoriteit 
 

 C-25/20 – Arrest van 25/11/2021 (beschikbare alleen in de procestaal en in het Frans) – 
Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Procédures d’insolvabilité –
Règlement (CE) no 1346/2000 – Articles 4 et 28 – Article 32, paragraphe 2 – Délai imparti 
pour la production de créances dans une procédure d’insolvabilité – Production, dans une 
procédure d’insolvabilité secondaire en cours dans un État membre, de créances par le 
syndic de la procédure principale en cours dans un autre État membre – Délai de rigueur 
prévu par le droit de l’État d’ouverture de la procédure d’insolvabilité secondaire 

 

http://www.curia.europa.eu/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_30_november_hof_van_justitie.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_7_december_hof_van_justitie_0.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_cour_de_justice_du_29_novembre_au_3_decembre_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_cour_de_justice_du_6_au_10_decembre_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/gerichtshof_der_europaeischen_union_29._november_-_10._dezember_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/gerichtshof_der_europaeischen_union_6._-_17._dezember_2021.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=249861&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=FR&cid=125952
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=250062&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=944779
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=250042&text=&doclang=FR&pageIndex=2&mode=req&dir=&part=1&occ=first&cid=944779
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 C-645/20 – Conclusie van 2/12/2021 - Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in 
burgerlijke zaken – Bevoegdheid op het gebied van erfopvolging – Subsidiaire bevoegdheid 
– Gewone verblijfplaats van de erflater in een derde staat op het tijdstip van overlijden – 
Erflater met de nationaliteit van een lidstaat en goederen in die staat – Verplichting om 
ambtshalve de eigen bevoegdheid op te werpen 

 

 

 

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

Arresten van het Grondwettelijk Hof 

 

 Arresten van het Grondwettelijk Hof – 25 november 2021 

 Arresten van het Grondwettelijk Hof – 2 december 2021 

 Arresten van het Grondwettelijk Hof – 9 december 2021 

 

  

 

3. Hof van Cassatie 

(https://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hoven_en_rechtbanken/hof_van_cassatie) 

Arresten van het Hof van Cassatie in de kijker 

 

 

 

 

 

Oktober 

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. 1 oktober 2021, C.20.0414.F (vertaling nog niet beschikbaar) 
Droits de L'homme - Convention de Sauvegarde des Droits de L'homme et 
des Libertes Fondamentales 

 

 Cass. 4 oktober 2021, S.21.0009.N  
Ondernemingsraad en Veiligheidscomite - Beschermde Werknemers 

 

 Cass. 5 oktober 2021, P.21.1196.N  
Voorlopige Hechtenis - Voorlopige Invrijheidstelling 

 

 Cass. 12 oktober 2021, P.21.1242.N  
Politie 

 

 Cass. 19 oktober 2021, P.21.1235.N  
Voorlopige Hechtenis - Voorlopige Invrijheidstelling 

 

 Cass. 19 oktober 2021, P.21.0852.N  
Hoger Beroep – Strafzaken 

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=250423&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=4618953
http://www.const-court.be/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_25_november_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_2_december_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_9_december_2021.pdf
https://juportal.be/
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211004.3N.5/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4=
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210923.2N.1/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4=
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211012.2N.22/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4=
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211012.2N.21/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4=
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211019.2N.11/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4=
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November 

2021 

 Cass. 22 oktober 2021, C.19.0440.F  (vertaling nog niet beschikbaar) 
Jugements et Arrets - Matiere Civile 

 

 Cass. 29 oktober 2021, D.20.0011.F  (vertaling nog niet beschikbaar) 
Art de Guerir - Ordres Professionnels 
 
 

 Cass. 9 november 2021, C.20.1008.N  
Rechten Van De Mens - Verdrag Rechten Van De Mens 

 

 Cass. 23 november 2021, P.21.0720.N  
Hoger Beroep - Strafzaken 

 

 Cass. 23 november 2021 P.21.1408.N  
Bewijs – Strafzaken 

 

 Cass. 24 november 2021, P.21.1021.F  (vertaling nog niet beschikbaar) 
Incendie 

 

 Cass. 30 november 2021, P.21.0989.N  
Betekeningen en Kennisgevingen 

 

 

 

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 november 2021 

 

 

   Universiteiten – Balies – Verenigingen - Andere 

 

1. Universiteiten 

Université Catholique de Louvain 

 

 Cahiers de l’EDEM – 30 novembre 2021 (FR) 

 

Université de Liège 

 

 Newsletter n°24 (FR) 
 

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211022.1F.5/FR?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4=
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211029.1F.1/FR?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4=
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211109.2N.10/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4=
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211123.2N.25/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4=
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211123.2N.33/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4=
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211124.2F.4/FR?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211130.2N.5/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lb_2021_11_nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/cahiers_de_ledem_-_30_novembre_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/universite_de_liege_-_newsletter_ndeg24.pdf
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2. 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 november - 9 december 2021 
 

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

 Prometheus Advocatuur & Bibliotheek oktober - november 2021 

 

3. 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 (december 2021) 

 

 

 

   Nieuws uit het Parlement 

 

1. Commissie voor Justitie 

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

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

 Parlementaire vragen en antwoorden (26 oktober 2021) 

 

2. Andere wetgeving – Nuttige links 

Nuttige links   

 Justel 

 Iubel => Juportal 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/prometheus_wetgeving_15_november_-_9_december_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsbrief_advocatuur_en_bibliotheek_oktober_-_november_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nre-2021-nr-12.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/paginas_van_55k0067nlfr.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi.pl
https://iubel.be/
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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  

 Senlex 

 

 

   Andere nationale, Europese en internationale 

instellingen 

 

1. Europese wetgeving – nuttige links 

Nuttige links 

Databanken Europese wetgeving 

 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 

 Just-Be-Europe 

 

 

   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://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
https://senlex.senate.be/nl
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
https://www.just-be-europe.be/nl/onthaal/
mailto:redac_igo@igo-ifj.be

