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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 8 november 2022 

• Nieuwsalert 15 november 2022 

• Nieuwsalert 22 november 2022 

• Lettre d’information 7 au 11 novembre 2022 (FR) 

• Lettre d’information 14 au 18 novembre 2022 (FR)  

• Lettre d’information 21 au 25 novembre 2022 (FR)  

• Gerichtshof der Europäischen Union 28. Oktober – 18. November 2022 (DE) 

• Gerichtshof der Europäischen Union 14. – 25. November 2022 (DE) 

• Gerichtshof der Europäischen Union 21. November – 2. Dezember 2022 (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. 

• C-492/22 PPU, Conclusie van 27/10/2022 - Prejudiciële verwijzing – Prejudiciële 
spoedprocedure – Justitiële samenwerking in strafzaken – Europees aanhoudingsbevel – 
Kaderbesluit 2002/584/JBZ – Artikel 6, lid 2 – Artikel 12 – Artikel 24, lid 1 – Uitstel van de 
overlevering van de gezochte persoon – Voortzetting van de hechtenis – Vereiste van 
tussenkomst van de uitvoerende rechterlijke autoriteit – Officier van justitie – Vervolging in 
de uitvoerende lidstaat – Geen afstand van het recht van de verdachte om bij de 
terechtzitting aanwezig te zijn – Recht op een eerlijk proces 

 

• C-435/22 PPU, Arrest van 28/10/2022 (nog niet beschikbaar in het Nederlands) - 
Reference for a preliminary ruling – Urgent preliminary ruling procedure – Judicial 
cooperation in criminal matters – Charter of Fundamental Rights of the European Union – 
Article 50 – Convention implementing the Schengen Agreement – Article 54 – Principle ne 
bis in idem – Extradition agreement between the European Union and the United States of 
America – Extradition of a third-country national to the United States under a bilateral treaty 
concluded by a Member State – National who has been convicted by final judgment for the 
same acts and has served his sentence in full in another Member State 
 

• C-514en515/21, Conclusie van 27/10/2022 - Verzoek om een prejudiciële beslissing – 
Justitiële samenwerking in strafzaken – Kaderbesluit 2002/584/JBZ – Europees 
aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten – Europees 
aanhoudingsbevel dat is uitgevaardigd met het oog op de tenuitvoerlegging van een tot 
vrijheidsbeneming strekkende straf – Gronden tot facultatieve weigering van de 
tenuitvoerlegging – Artikel 4 bis, lid 1, van kaderbesluit 2002/584 – Begrip ‚proces dat tot de 

http://www.curia.europa.eu/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_8_november_hof_van_justitie.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_15_november_hof_van_justitie.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_22_november_hof_van_justitie.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_7_au_11_novembre_2022.pdf
ahttps://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_14_au_18_novembre_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_21_au_25_novembre_2022.pdf
Gerichtshof%20der%20Europäischen%20Union%2028.%20Oktober%20–%2018.%20November%202022
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/gerichtshof_der_europaeischen_union_14._-_25._november_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/gerichtshof_der_europaeischen_union_21._november_-_2._dezember_2022.pdf
https://fmrelay.fed.be/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVo+NTc0PiJyOTYqNCJtYDk0NT40NSJ3bWNqZXBxdmE5ZTM0YGIxMWI1ZzVlZzw8PWFiYDE3PWEwMjcwMTYxNjE8NzEwPGIyZSJwOTUyMjI9MjQ8MjwidW1gOTY9V0dhXTdgNDUzPTAyKTY9V0dhXTdiNDUzPTAyInZndHA5Imc5MTUibGBoOTQ=&url=https%3a%2f%2fcuria.europa.eu%2fjuris%2fdocument%2fdocument.jsf%3ftext%3d%26docid%3d267627%26pageIndex%3d0%26doclang%3dNL%26mode%3dreq%26dir%3d%26occ%3dfirst%26part%3d1%26cid%3d4157934
https://fmrelay.fed.be/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVo+NTc0PiJyOTYqNCJtYDk0NT40NSJ3bWNqZXBxdmE5ZmIxPGFgNGY1MTczNmZgMTAzZjZlYGYxNGczN2BgPWc2YjY8ZWAzNyJwOTUyMjI9MjQ8MjwidW1gOTY9V0dhXTdgNDUzPTAyKTY9V0dhXTdiNDUzPTAyInZndHA5Imc5MTUibGBoOTQ=&url=https%3a%2f%2fcuria.europa.eu%2fjuris%2fdocument%2fdocument.jsf%3fdocid%3d267661%26mode%3dreq%26pageIndex%3d1%26dir%3d%26occ%3dfirst%26part%3d1%26text%3d%26doclang%3dEN%26cid%3d4157934
https://fmrelay.fed.be/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVo+NTc0PiJyOTYqNCJtYDk0NT40NSJ3bWNqZXBxdmE5PDZhYWI1MWU2YjI8N2YxNjU3MDxiYTw0ZzA0Mzw3ND00MmBhPGA0MyJwOTUyMjI9MjQ8MjwidW1gOTY9V0dhXTdgNDUzPTAyKTY9V0dhXTdiNDUzPTAyInZndHA5Imc5MTUibGBoOTQ=&url=https%3a%2f%2fcuria.europa.eu%2fjuris%2fdocument%2fdocument.jsf%3fdocid%3d267624%26mode%3dreq%26pageIndex%3d1%26dir%3d%26occ%3dfirst%26part%3d1%26text%3d%26doclang%3dNL%26cid%3d4157934
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beslissing heeft geleid’ – Herroeping van een voorwaardelijke veroordeling – Rechten van 
de verdediging – Artikel 6 EVRM – Artikelen 47 en 48 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie 
 

• C-704/20enC-39/21, Arrest van 8/11/2022 - Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, 
veiligheid en recht – Bewaring van derdelanders – Grondrecht op vrijheid – Artikel 6 van 
het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Voorwaarden voor de 
rechtmatigheid van de bewaring – Richtlijn 2008/115/EG – Artikel 15 – Richtlijn 2013/33/EU 
– Artikel 9 – Verordening (EU) nr. 604/2013 – Artikel 28 – Toetsing van de rechtmatigheid 
van een inbewaringstelling en van de voortduring van een maatregel van bewaring – 
Ambtshalve onderzoek – Grondrecht op een doeltreffende voorziening in rechte – Artikel 47 
van het Handvest van de grondrechten 

 

• C-651/21, Conclusies van 10/11/2022 – Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in 
burgerlijke zaken – Erfrecht – Verordening (EU) nr. 650/2012 – Artikel 13 – Verklaring van 
verwerping van een nalatenschap die door een erfgenaam in de lidstaat van zijn gewone 
verblijfplaats is afgelegd – Latere inschrijving van die verklaring bij de rechter van een 
andere lidstaat op verzoek van een andere erfgenaam 
 

• C-203/21, Conclusie van 10/11/2022 - Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in 
strafzaken – Kaderbesluit 2005/212/JBZ – Toepasselijkheid – Oplegging van een geldelijke 
sanctie aan een rechtspersoon wegens niet-betaling van belastingschulden – Begrip 
‚confiscatie’ – Artikelen 48, 49 en 52 van het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie – Strafrechtelijke sancties – Vermoeden van onschuld, legaliteitsbeginsel 
en beginsel van evenredigheid inzake delicten en straffen – Rechten van de verdediging – 
Oplegging van een strafrechtelijke sanctie aan een rechtspersoon voor een strafbaar feit 
dat is begaan door diens vertegenwoordiger – Niet afgesloten parallelle strafprocedure 
tegen die vertegenwoordiger – Evenredigheid 
 

• C-646/20, Arrest van 15/11/2022 - Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in 
burgerlijke zaken – Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in 
huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid – Echtscheiding – Verordening 
(EG) nr. 2201/2003 – Artikel 2, punt 4, en artikel 21 – Begrip ‚beslissing’ – Erkenning in een 
lidstaat van een huwelijksontbinding die is overeengekomen in een overeenkomst tussen 
echtgenoten en uitgesproken door een ambtenaar van de burgerlijke stand van een andere 
lidstaat – Criterium om te bepalen of er sprake is van een ‚beslissing 

 

• C-129/21 (Belgische zaak), Arrest van 27/10/2022 - Prejudiciële verwijzing – Verwerking 
van persoonsgegevens en bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector 
elektronische communicatie – Richtlijn 2002/58/EG – Artikel 12 – Openbare telefoongidsen 
en telefooninlichtingendiensten – Toestemming van de abonnee – Verplichtingen van de 
aanbieder van abonneelijsten en inlichtingendiensten – Verordening (EU) 2016/679 – 
Artikel 17 – Recht op gegevenswissing (‚recht op vergetelheid’) – Artikel 5, lid 2 – Artikel 24 
– Informatieverplichtingen en verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke 
 

• C-414/21 (Belgische zaak), Arrest van 10/11/2022 - Prejudiciële verwijzing – Vrijheid van 
vestiging – Artikelen 49 en 54 VWEU – Verplaatsing van de statutaire zetel van een 
vennootschap naar een andere lidstaat dan die van haar oprichting – Terugname van vóór 
de verplaatsing geboekte waardeverminderingen – Vrijstelling – Vergelijkbaarheid van 
situaties 
 

• C-230/21 (Belgische zaak), Arrest van 17/11/2022 - Prejudiciële verwijzing – Ruimte van 
vrijheid, veiligheid en recht – Immigratiebeleid – Richtlijn 2003/86/EG – Artikel 2, onder f) – 
Artikel 10, lid 3, onder a) – Begrip ‚alleenstaande minderjarige’ – Recht op gezinshereniging 
– Minderjarige vluchteling die gehuwd is op het ogenblik waarop hij op het grondgebied van 
een lidstaat aankomt – Kindhuwelijk dat in die lidstaat niet is erkend – Samenwoning met 
de echtgenoot die rechtsgeldig in die lidstaat verblijft 
 
 
 

https://fmrelay.fed.be/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVQwOzk6MCx8NzgkOixjbjc6OzA6Oyx5Y21ka35/eG83PTg8PGg+OTw/Pm4/OjtoaT0yOWw5Mmg6bDs6bz1pPm9oaz49azxvPyx+Nzs8PDI6Mj05PTMse2NuNzhLS05QY05BOjo/Oz08JzhLS05QY05HOjo/Oz08LHhpen43LGk3PzssYm5mNzo=&url=https%3a%2f%2fcuria.europa.eu%2fjuris%2fdocument%2fdocument.jsf%3ftext%3d%26docid%3d268046%26pageIndex%3d0%26doclang%3dNL%26mode%3dreq%26dir%3d%26occ%3dfirst%26part%3d1%26cid%3d276437
https://fmrelay.fed.be/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVQwOzk6MCx8NzgkOixjbjc6OzA6Oyx5Y21ka35/eG83Mjk8bms8aDNoOzxra24/OztvMj1oMzw5a29uaz88aGlubjhpPTI8Oyx+Nzs8PDI6Mj05PTMse2NuNzhLS05QY05BOjo/Oz08JzhLS05QY05HOjo/Oz08LHhpen43LGk3PzssYm5mNzo=&url=https%3a%2f%2fcuria.europa.eu%2fjuris%2fdocument%2fdocument.jsf%3fdocid%3d268184%26mode%3dreq%26pageIndex%3d1%26dir%3d%26occ%3dfirst%26part%3d1%26text%3d%26doclang%3dNL%26cid%3d231021
https://fmrelay.fed.be/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVQwOzk6MCx8NzgkOixjbjc6OzA6Oyx5Y21ka35/eG83M2s8OzxvaWtpbDhuPT5sazo7OzI/Ojs5Pz9sb288Mm4zOTw5OGxpPSx+Nzs8PDI6Mj05PTMse2NuNzhLS05QY05BOjo/Oz08JzhLS05QY05HOjo/Oz08LHhpen43LGk3PzssYm5mNzo=&url=https%3a%2f%2fcuria.europa.eu%2fjuris%2fdocument%2fdocument.jsf%3fdocid%3d268164%26mode%3dreq%26pageIndex%3d2%26dir%3d%26occ%3dfirst%26part%3d1%26text%3d%26doclang%3dNL%26cid%3d231021
https://fmrelay.fed.be/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVMxOjg7MS19NjklOy1ibzY7OjE7Oi14Ymxlan9+eW42bm04ajw8Oz1pMzxuO21qOW0zPDw7MzwzPmg5P24+PT5uPDo+Omg6Mi1/Njo9PTM8PDkyPDstemJvNjlKQkg5QWR8Ozg7Pj8/JjlKQkg5QXs7Ozg7Pj8/LXloe382LWg2PjotY29nNjs=&url=https%3a%2f%2fcuria.europa.eu%2fjuris%2fdocument%2fdocument.jsf%3ftext%3d%26docid%3d268381%26pageIndex%3d0%26doclang%3dNL%26mode%3dreq%26dir%3d%26occ%3dfirst%26part%3d1%26cid%3d762306
https://fmrelay.fed.be/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVo+NTc0PiJyOTYqNCJtYDk0NT40NSJ3bWNqZXBxdmE5M2YxMDxnMGZlZ2Y9ZWE9PTI3M2ExMzJlYWIzYmY3NGYzNjA2PGc2ZSJwOTUyMjI9MjQ8MjwidW1gOTY9V0dhXTdgNDUzPTAyKTY9V0dhXTdiNDUzPTAyInZndHA5Imc5MTUibGBoOTQ=&url=https%3a%2f%2fcuria.europa.eu%2fjuris%2fdocument%2fdocument.jsf%3fdocid%3d267605%26mode%3dreq%26pageIndex%3d2%26dir%3d%26occ%3dfirst%26part%3d1%26text%3d%26doclang%3dNL%26cid%3d4157934
https://fmrelay.fed.be/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVQwOzk6MCx8NzgkOixjbjc6OzA6Oyx5Y21ka35/eG83bG47P2k7Pmg/aGk5OT5vPGs5PzhvMzs8bmk6bjg9OGs+OG4+Mz04byx+Nzs8PDI6Mj05PTMse2NuNzhLS05QY05BOjo/Oz08JzhLS05QY05HOjo/Oz08LHhpen43LGk3PzssYm5mNzo=&url=https%3a%2f%2fcuria.europa.eu%2fjuris%2fdocument%2fdocument.jsf%3fdocid%3d268167%26mode%3dreq%26pageIndex%3d1%26dir%3d%26occ%3dfirst%26part%3d1%26text%3d%26doclang%3dNL%26cid%3d231021
https://fmrelay.fed.be/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVMxOjg7MS19NjklOy1ibzY7OjE7Oi14Ymxlan9+eW42O206OjM4MjtqODo8MzI5aT8/OD07bmoybT1tbTI7Pz1taD49bjJpbi1/Njo9PTM8PDkyPDstemJvNjlKQkg5QWR8Ozg7Pj8/JjlKQkg5QXs7Ozg7Pj8/LXloe382LWg2PjotY29nNjs=&url=https%3a%2f%2fcuria.europa.eu%2fjuris%2fdocument%2fdocument.jsf%3fdocid%3d268630%26mode%3dreq%26pageIndex%3d2%26dir%3d%26occ%3dfirst%26part%3d1%26text%3d%26doclang%3dNL%26cid%3d250409


6 
IGO Lex – 23.11.2022 

• C-253en254/20 (Belgische zaak), Arrest van 17/11/2022, Prejudiciële verwijzing – 
Artikelen 34 en 36 VWEU – Vrij verkeer van goederen – Intellectuele eigendom – Merken – 
Verordening (EG) nr. 207/2009 – Artikel 9, lid 2 – Artikel 13 – Richtlijn 2008/95 – Artikel 5, 
lid 1 – Artikel 7 – Aan het merk verbonden recht – Uitputting van het aan het merk 
verbonden recht – Parallelimport van geneesmiddelen – Referentiegeneesmiddel en 
generiek geneesmiddel – Economisch verbonden ondernemingen – Ompakking van het 
generieke geneesmiddel – Nieuwe buitenverpakking – Aanbrengen van het merk van het 
referentiegeneesmiddel – Verzet door de merkhouder – Kunstmatige afscherming van de 
markten van de lidstaten 
  

 

 

Verwijzingsbeschikkingen van Belgische magistraten (prejudiciële vragen) 

 

• Verwijzende rechter : Hof van beroep te Brussel 
Datum van de verwijzingsbeslissing : 7 september 2022 
Datum van de indiening : 19 september 2022 

 
1. "a) Moet artikel 4.1 van verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van 
Richtlijn 95/46/EG, gelezen in samenhang met de artikelen 7 en 8 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, in die zin uitgelegd worden dat een tekenreeks die de 
voorkeuren van een internetgebruiker in verband met de verwerking van zijn 
persoonsgegevens op gestructureerde en machine-leesbare manier capteert, een 
persoonsgegeven in de zin van de voormelde bepaling vormt ten aanzien van (1) een 
sectororganisatie die aan haar leden een standaard ter beschikking stelt waarbij zij hen 
voorschrijft op welke wijze die tekenreeks praktisch en technisch gegenereerd, opgeslagen 
en/of verspreid moet worden, en (2) de partijen die op hun websites of in hun apps die 
standaard geïmplementeerd hebben en op die manier dus toegang hebben tot die 
tekenreeks? 
b) Maakt het daarbij een verschil uit als de implementatie van de standaard inhoudt dat 
deze tekenreeks samen met een IP-adres beschikbaar is? 
c) Leidt het antwoord op vraag a) + b) tot een andere conclusie indien deze normerende 
sectororganisatie zelf geen wettelijke toegang heeft tot de persoonsgegevens die binnen 
deze standaard door haar leden worden verwerkt?" 
2. "a) Moeten de artikelen 4.7) en 24.1) van verordening 2016/679 van 27 april 2016 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van 
Richtlijn 95/46/EG, gelezen in samenhang met de artikelen 7 en 8 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, aldus worden uitgelegd dat een normerende 
sectororganisatie als verwerkingsverantwoordelijke moet worden gekwalificeerd, wanneer 
zij aan haar leden een standaard voor het beheer van toestemming aanbiedt die naast een 
bindend technisch kader voorschriften bevat waarin gedetailleerd wordt bepaald hoe deze 
toestemmingsgegevens, die persoonsgegevens uitmaken, opgeslagen en verspreid 
moeten worden? 
b) Leidt het antwoord op vraag a) tot een andere conclusie indien deze sectororganisatie 
zelf geen wettelijke toegang heeft tot de persoonsgegevens die binnen deze standaard 
door haar leden worden verwerkt? 
c) indien de normerende sectororganisatie als verwerkingsverantwoordelijke of 
gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de voorkeuren van 
Internetgebruikers [moet] worden aangeduid, strekt die (gezamenlijke) verantwoordelijkheid 
van de normerende sectororganisatie zich dan ook automatisch uit naar de 
daaropvolgende verwerkingen door derden waarvoor de voorkeuren van de 
internetgebruikers werd[en] bekomen, zoals gerichte online reclame door uitgevers en 
vendors? 

https://fmrelay.fed.be/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVMxOjg7MS19NjklOy1ibzY7OjE7Oi14Ymxlan9+eW42P2k4aj4zbjtuOj87am9pam8+bT4+OTs4Oj8+PDs4bjozbT1tajs8Pi1/Njo9PTM8PDkyPDstemJvNjlKQkg5QWR8Ozg7Pj8/JjlKQkg5QXs7Ozg7Pj8/LXloe382LWg2PjotY29nNjs=&url=https%3a%2f%2fcuria.europa.eu%2fjuris%2fdocument%2fdocument.jsf%3fdocid%3d268624%26mode%3dreq%26pageIndex%3d2%26dir%3d%26occ%3dfirst%26part%3d1%26text%3d%26doclang%3dNL%26cid%3d250409
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/c-604-22_-_demande_de_decision_prejudicielle_-_nl.pdf
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• Verwijzende rechter : Raad van State 
Datum van de verwijzingsbeslissing : 13 september 2022 
Datum van de indiening : 24 september 2022 

 
– „Kan artikel 23 van richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 
december 2011 inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of 
staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme status 
voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire 
bescherming, en voor de inhoud van de 
verleende bescherming, dat niet op zodanige wijze is omgezet in Belgisch recht dat de 
moeder van een kind dat in België als vluchteling is erkend en samen met zijn moeder het 
land is binnengekomen, in aanmerking komt voor een verblijfstitel of voor internationale 
bescherming, rechtstreekse werking hebben? Zo ja, kan de moeder van een kind dat in 
België als vluchteling is erkend en samen met zijn moeder het land is binnengekomen, dan 
‒ bij gebreke van omzetting ‒ op grond van artikel 23 van richtlijn 2011/95/EU aanspraak 
maken op de in de artikelen 24 tot en met 35 van deze richtlijn genoemde voordelen, 
waaronder een verblijfstitel die haar in staat stelt rechtmatig met haar gezin in België te 
verblijven, dan wel op internationale bescherming, ook al voldoet zij zelf niet aan de 
voorwaarden voor het verkrijgen van die bescherming?” 
„Brengt de nuttige werking van artikel 23 van richtlijn 2011/95, gelezen in het licht van de 
artikelen 7, 18 en 24 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, voor 
de lidstaat die zijn nationale recht niet zo heeft ingericht dat gezinsleden [in de zin van 
artikel 2, onder j), van die richtlijn] van de persoon die internationale bescherming geniet, 
wanneer zij zelf niet voldoen aan de 
voorwaarden voor het verkrijgen van die bescherming, aanspraak kunnen maken op 
bepaalde voordelen, de verplichting mee om aan die gezinsleden een recht op toekenning 
van de afgeleide vluchtelingenstatus toe te kennen, opdat zij aanspraak kunnen maken op 
de genoemde voordelen met het oog op de instandhouding van het gezin?” 
„Brengen de artikelen 20 en 23 van richtlijn 2011/95, gelezen in het licht van de artikelen 7, 
18 en 24 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, voor de lidstaat 
die zijn nationale recht niet zo heeft ingericht dat de ouders van een minderjarige 
vluchteling aanspraak [kunnen] maken op de in de artikelen 24 tot en met 35 van die 
richtlijn genoemde voordelen, de verplichting mee om [die ouders] in aanmerking te [laten] 
komen voor afgeleide internationale bescherming, teneinde primair rekening te houden met 
het belang van het kind en de doeltreffendheid van de vluchtelingenstatus van het kind te 
waarborgen?” 

 

 

 

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

Arresten van het Grondwettelijk Hof 

• Arresten van het Grondwettelijk Hof – 27 oktober 2022 
• Arresten van het Grondwettelijk Hof – 10 november 2022 
• Arresten van het Grondwettelijk Hof – 17 november 2022 

 

 

 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/c-614-22_-_demande_de_decision_prejudicielle_-_nl.pdf
http://www.const-court.be/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_27_oktober_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_10_november_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_17_november_2022.pdf
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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 

2022 

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. 11 oktober 2022, P.22.0982.N  
Rechten van de mens – Verdrag rechten van de mens - Artikel 6 - Artikel 6.3 

 

• Cass. 11 oktober 2022, P.22.0793.N  
Wegverkeer - Wegverkeerswet - Wetsbepalingen - Artikel 42 

 

• Cass. 18 oktober 2022, P.22.0742.N  
Verzekering - W.A.M. - Verzekering 

 

• Cass. 18 oktober 2022, P.22.0871.N  
Rechten van de mens - Verdrag rechten van de mens - Artikel 8 

 

• Cass. 18 oktober 2022, P.22.1220.N  
Wraking 

 

• Cass. 25 oktober 2022, P.22.0858.N  
Burgerlijke rechtsvordering 

 

• Cass. 25 oktober 2022, P..22.0813.N  
Herhaling  

 

 

 

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 september 2022 

 

 

 

 

 

 

https://juportal.be/
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221011.2N.12/NL
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221011.2N.8/NL
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221018.2N.8/NL
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221018.2N.16/NL
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221018.2N.18/NL
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221025.2N.19/NL
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221025.2N.8/NL
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lb_2022_09_nl.pdf
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Doctrine uit de juridische tijdschriften 

 
 

Overzicht met rechtsleer afkomstig uit de rechterlijke orde 

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

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.  

• Oktober 2022 

 

 

 

   Universiteiten – Balies – Verenigingen - Andere 

 

1. Universiteiten 

Centre de droit privé 

 

• Les pages n°134 - 4 novembre 2022 (FR) 

• Les pages n°135 - 15 novembre 2022 (FR) 

 

 

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 – 12 oktober - 15 november 2022  

 

 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/10._art_okt.oct_._2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/newsletter_cepri_-_les_pages_ndeg134_-_4_novembre_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/newsletter_cepri_-_les_pages_ndeg135_-_15_novembre_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/prometheus_wetgeving_12_oktober_-_15_november_2022.pdf
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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 (november 2022) 

 

 

 
Tijdschrift grondrechten en armoede  

Het tijdschrift Grondrechten en armoede is volledig gewijd aan de relatie tussen armoede en de 

eerbiediging van de grondrechten, en strekt zich uit tot verschillende takken van het recht in België. 

Het is tweetalig. Het is gericht tot een breder publiek dan enkel praktijk- en andere juristen. 

• Tijdschrift Gronderechten en armoede 4/2022 

 

 

   Nieuws uit het Parlement 

 

1. Commissie voor Justitie 

Verslagen van de Commissie voor de Justitie 

• Beknopt verslag van de Commissie voor Justitie (9 november 2022) 

• Integraal verslag van de Commissie voor Justitie (26 oktober 2022) 

 

 

Parlementaire vragen en antwoorden (2e zitting van de 55e législatuur)   

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

• Vragen en antwoorden (28 september 2022) 

 

 

 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nre-2022-nr-11.pdf
https://droitpauvrete.be/nl/tijdschrift-4-2022/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ac927nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ic920nlfr.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/55k0092nlfr_1.pdf
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Algemene beleidsnota - Justitie 

• Algemene beleidsnota - Justitie (28 oktober 2022) 

 

 

2. Andere wetgeving – Nuttige links 

Nuttige links   

• NIEUWE website van het Hof van Cassatie : https://hofvancassatie.be/nl 

• Justel 

• Iubel => Juportal 
Belangrijk: In verband met het gebruik van Jure-Juridat 

• Nieuwe JUPORTAL zoekmachine vervangt Jure-Juridat 
  

• Belgisch Staatsblad 

• College van hoven en rechtbanken 

• College van het openbaar ministerie  

• Senlex 

• Belgielex: kruispuntbank wetgeving 

• Gecoördineerde wetgeving  

• Gemeenschappelijke catalogus van de federale bibliotheken 

• Bibilotheek van de FOD Justitie: https://justitie.belgium.be/nl/bibliotheek 

• Bibliotheek van de FOD Financiën: https://financien.belgium.be/nl/infotheek 

• Fisconet plus van de FOD Financiën 

De Bibliotheek is vrij toegankelijk voor iedereen. De opzoekingen gebeuren door de 
bezoekers zelf. Er kan altijd een beroep gedaan worden op het personeel van de 
Bibliotheek  om informatie in te winnen over de beschikbare collecties. 
 
Enkel de ambtenaren in actieve dienst van de FOD Financiën kunnen maximum 3 boeken 
uitlenen voor een duur van ten hoogste één maand. Enkel de boeken zijn uitleenbaar, die 
als zodanig aangeduid zijn in de catalogus. Tijdschriften, kranten, bijwerkingen, … kunnen 
enkel ter plaatse geconsulteerd worden. 
 
Ambtenaren kunnen steeds bestelsuggesties (DOCX, 215.4 KB)(This hyperlink opens a 
new window) doen voor de Infotheek. 
 
Dit formulier kan verstuurd worden via mail naar bib.noga@minfin.fed.be.(link stuurt een e-
mail) 
 
De bezoekers kunnen fotokopieën maken, mits het respecteren van de Wet betreffende de 
auteursrechten en de naburige rechten, alsook de deontologische (ICT)code van de FOD 
Financiën van 1 september 2020, die van toepassing zijn op iedere bezoeker van de 
Bibliotheek. 

 

 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/55k2934013.pdf
https://fmrelay.fed.be/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVk/NDY1PyNzODcrNSNsYTg1ND81NCN2bGJrZHFwd2A4ZzxmM2E0PGA8YWE8NjRgMzVmMzdnMD1mY2BhNjI9Z2dhNmM3NTNmYyNxODQzMzIwMzYxMTcjdGxhODdEMUY2VWBtNTc3Nz01KDdEMUY2VWBvNTc3Nz01I3dmdXE4I2Y4MTwjbWFpODU=&url=https%3a%2f%2fhofvancassatie.be%2fnl
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
https://senlex.senate.be/nl
https://www.belgielex.be/nl/wetgeving
https://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm
https://opac.kbr.be/bibfederale/default.aspx?_lg=nl-BE
https://financien.belgium.be/nl/infotheek
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/701-demande_acquisition_NF.docx
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/701-demande_acquisition_NF.docx
mailto:bib.noga@minfin.fed.be
mailto:bib.noga@minfin.fed.be
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   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 

  

 

Raad van Europa 

• Plateforme de partage des connaissance (FR)  

• Knowledge sharing platform (EN) 
 

 

  

 

   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://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/
https://ks.echr.coe.int/fr/web/echr-ks
https://ks.echr.coe.int/web/echr-ks/home
mailto:redac_igo@igo-ifj.be

