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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°258 

 

Jaarlijks Rapport van het EHRM 

Jaarlijks rapport van het EHRM – 2020: 

 Franstalige versie 

 Engelstalige versie 

Jaarlijks rapport van het EHRM – 2021: 

 Franstalige versie 

 Engelstalige versie 

 

 

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 25 januari 2022 

 Nieuwsalert 2 februari 2022 

 Nieuwsalert 9 februari 2022 

 Nieuwsalert 16 februari 2022 

 Nieuwsalert 22 februari 2022 

 Lettre d’information 24 au 28 janvier 2022 (FR) 

 Lettre d’information 31 janvier au 4 février 2022 (FR) 

 Lettre d’information 7 au 11 février 2022 (FR) 

 Lettre d’information 16 février 2022 (FR) 

 Lettre d’information 21 au 25 février 2022 (FR) 

 Gerichtshof der Europäischen Union 24. Januar – 4. Februar 2022 (DE) 

 Gerichtshof der Europäischen Union 31. Januar – 11. Februar 2022 (DE) 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/clin_258_bil.pdf
https://echr.coe.int/Documents/Annual_report_2020_FRA.pdf
https://echr.coe.int/Documents/Annual_report_2020_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Annual_report_2021_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Annual_report_2021_ENG.pdf
http://www.curia.europa.eu/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_25_januari_hof_van_justitie.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_2_februari_hof_van_justitie.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_2_februari_hof_van_justitie.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_9_februari_hof_van_justitie.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_9_februari_hof_van_justitie.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_16_februari_hof_van_justitie.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_16_februari_hof_van_justitie.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_22_februari_hof_van_justitie.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_24_au_28_janvier_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_24_au_28_janvier_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_31_janvier_au_4_fevrier_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_31_janvier_au_4_fevrier_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_7_au_11_fevrier_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_7_au_11_fevrier_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_16_fevrier_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_16_fevrier_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_21_au_25_fevrier_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_21_au_25_fevrier_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/gerichtshof_der_europaeischen_union_24._januar_-_4._februar_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/gerichtshof_der_europaeischen_union_31._januar_-_11._februar_2022.pdf
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 Gerichtshof der Europäischen Union 7. – 25. Februar 2022 (DE) 

 Gerichtshof der Europäischen Union 14. Februar – 4. März 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-430/21 PPA – Conclusie van 20/1/2022 - Prejudiciële verwijzing – Rechtsstaat – 
Beginsel van de rechterlijke onafhankelijkheid – Artikel 2 VEU – Artikel 19, lid 1, tweede 
alinea, VEU – Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – 
Bepaling in de grondwet van een lidstaat, zoals uitgelegd door het grondwettelijk hof van 
die lidstaat, volgens welke nationale rechters niet bevoegd zijn om te onderzoeken of een 
bij beslissing van het grondwettelijk hof grondwettig verklaarde nationale bepaling 
verenigbaar is met het Unierecht – Tuchtprocedure 
 

 C-617/20 – Conclusie van 20/1/2022 - Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in 
burgerlijke zaken – Verordening (EU) nr. 650/2012 – Aanvaarding of verwerping van een 
nalatenschap, een legaat of een wettelijk erfdeel – Verklaring van verwerping van een 
nalatenschap die wordt afgelegd voor een gerecht in de lidstaat van de gewone 
verblijfplaats van degene die de verklaring aflegt – Geldigheid 
 

 C-432/20 – Arrest van 20/1/2022 - Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid 
en recht – Immigratiebeleid – Richtlijn 2003/109/EG – Artikel 9, lid 1, onder c) – Verlies 
van de status van langdurig ingezeten derdelander – Afwezigheid van het grondgebied 
van de Europese Unie gedurende een aaneengesloten periode van twaalf maanden – 
Onderbreking van deze afwezigheid – Onregelmatige en korte verblijven op het 
grondgebied van de Unie 
 

 C-20/21 – Conclusie van 3/2/2022 - Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in 
burgerlijke zaken – Rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van beslissingen in 
burgerlijke en handelszaken – Verordening (EU) nr. 1215/2012 – Artikel 7, punt 1, onder 
b), tweede streepje – Bijzondere bevoegdheid ten aanzien van verbintenissen uit 
overeenkomst – Begrip ‚plaats van uitvoering van de verbintenis die aan de eis ten 
grondslag ligt’ – Overeenkomst tot levering van diensten – Luchtvervoer – Eén enkele 
bevestigde boeking voor een vlucht die werd uitgevoerd in meerdere vluchtsegmenten 
door twee verschillende luchtvaartmaatschappijen – Verordening (EG) nr. 261/2004 – 
Gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan passagiers bij 
instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten – Artikel 7 – Recht op 
compensatie – Vertraging tijdens het eerste vluchtsegment – Vordering tot compensatie 
tegen de met dit eerste vluchtsegment belaste luchtvaartmaatschappij bij de rechter van 
de plaats van aankomst ervan 
 

 C-595/20 – Arrest van 10/2/2022 (niet beschikbare in het Nederlands) - Renvoi préjudiciel 
– Coopération judiciaire en matière civile – Loi applicable aux obligations contractuelles – 
Règlement (CE) no 593/2008 (Rome I) – Contrats de consommation – Choix de la loi 
applicable – Article 6, paragraphe 4, sous c) – Exclusion des contrats ayant pour objet un 
droit réel immobilier ou un bail d’immeuble – Contrat de vente, incluant un contrat de bail 
et un contrat de fourniture de services, portant sur des arbres plantés dans le seul but de 
leur récolte à des fins lucratives 
 

 C-522/20 – Arrest van 10/2/2022 - Prejudiciële verwijzing – Geldigheid – Justitiële 
samenwerking in burgerlijke zaken – Bevoegdheid om kennis te nemen van een 
echtscheidingsverzoek – Artikel 18 VWEU – Verordening (EG) nr. 2201/2003 – Artikel 3, 
lid 1, onder a), vijfde en zesde streepje – Verschil in de verblijfsduur die vereist is om de 
bevoegde rechter te bepalen – Onderscheid tussen een ingezetene die onderdaan van 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/gerichtshof_der_europaeischen_union_7._-_25._februar_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/gerichtshof_der_europaeischen_union_14._februar_-_4._maerz_2022.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=252467&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1502058
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=252466&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=1502058
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=252448&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=1502058
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=253283&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=2705643
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=253728&text=&dir=&doclang=FR&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=1&cid=1592853
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=253726&text=&dir=&doclang=NL&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=1&cid=1592853
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de lidstaat van het aangezochte gerecht is en een ingezetene die geen onderdaan van 
die lidstaat is – Discriminatie op grond van nationaliteit – Geen 
 

 C-817/19 (Belgische zaak) – Conclusie van 27/1/2022 (beschikbare alleen in het Frans) - 
Renvoi préjudiciel – Protection des données à caractère personnel – Traitement des 
données des dossiers passagers (PNR) – Règlement (UE) 2016/679 – Champ 
d’application – Directive (UE) 2016/681 – Validité – Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne – Articles 7, 8 et article 52, paragraphe 1  
 

 C-485/20 (Belgische zaak) – Arrest van 10/2/2022 - Prejudiciële verwijzing – Sociale 
politiek – Richtlijn 2000/78/EG – Gelijke behandeling in arbeid en beroep – Verbod van 
discriminatie op grond van handicap – Ontslag van een werknemer die definitief niet 
langer in staat is om de essentiële taken van zijn functie te vervullen – Personeelslid dat 
in het kader van zijn indienstneming een proeftijd doorloopt – Artikel 5 – Redelijke 
aanpassingen voor personen met een handicap – Verplichting tot aanstelling in een 
andere functie – Toegelaten op voorwaarde dat dit voor de werkgever geen onevenredige 
belasting vormt 
 

 

Verwijzingsbeschikkingen van Belgische magistraten (prejudiciële vragen) 

 Verwijzende rechter: Raad van State 

Datum van de verwijzingsbeslissing :  4 november 2021 
Datum van de indiening : 25 november 2021 
 
De in de zaken C-711/21 en C-712/21 onderzochte feiten en argumenten zijn vergelijkbaar. 
De prejudiciële vragen zijn identiek, behalve dat de eerste vraag in zaak C-711/21 niet 
alleen betrekking heeft op de artikelen 7 en 47 van het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie, maar ook op artikel 4 daarvan. 
 

 Verwijzende rechter: Raad van State 

Datum van de verwijzingsbeslissing :  4 november 2021 
Datum van de indiening : 25 november 2021 
 
„1. Moeten de artikelen 7 en 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese 
Unie en de artikelen 5, [6, lid 6] en 13 van richtlijn 2008/115/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en 
procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal 
op hun grondgebied verblijven, gelezen in het licht van het arrest [van 19 juni 2018, Gnandi 
(C-181/16, EU:C:2018:465)], aldus worden uitgelegd dat de rechter bij wie beroep is 
ingesteld tegen een terugkeerbesluit dat is vastgesteld na afwijzing van een verzoek om 
internationale bescherming, bij de beoordeling van de wettigheid van het terugkeerbesluit 
enkel rekening mag houden met de wijzigingen in de omstandigheden die een weerslag 
van betekenis kunnen hebben op de beoordeling van de situatie aan de hand van het 
voornoemde artikel 5, die zich hebben voorgedaan voordat de procedure inzake 
internationale bescherming door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is beëindigd? 
2. Moeten de omstandigheden als bedoeld in artikel 5 van richtlijn 2008/115/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen 
en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die 
illegaal op hun grondgebied verblijven, zich hebben voorgedaan op een tijdstip waarop de 
vreemdeling er legaal verbleef of tot verblijf was gemachtigd?” 

 

 Verwijzende rechter: Raad van State 

Datum van de verwijzingsbeslissing :  2 december 2021 
Datum van de indiening : 5 januari 2022 
 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=252841&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=FR&cid=3031105
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=253723&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=1592853
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/c-711-21_-_demande_de_decision_prejudicielle_-_nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/c-712-21_-_demande_de_decision_prejudicielle_-_nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/c-8-22_-_demande_de_decision_prejudicielle_-_nl.pdf
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1. Moet artikel 14, [lid 4, onder] b), 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, aldus worden 
uitgelegd dat het feit dat een persoon die de vluchtelingenstatus heeft verkregen, voor een 
bijzonder ernstig misdrijf is veroordeeld, reeds aantoont dat hij een bedreiging voor de 
samenleving vormt, of dat de definitieve veroordeling voor een bijzonder ernstig misdrijf op 
zichzelf beschouwd niet volstaat om aan te tonen dat er sprake is van een bedreiging voor 
de samenleving? 
2. Indien de definitieve veroordeling voor een bijzonder ernstig misdrijf als zodanig niet 
volstaat om aan te tonen dat er sprake is van een bedreiging voor de samenleving, moet 
artikel 14, [lid 4, onder] b), van richtlijn 2011/95/EU dan aldus worden uitgelegd dat de 
lidstaat moet aantonen dat de verzoeker sinds zijn veroordeling een bedreiging voor de 
samenleving blijft vormen? Moet de lidstaat vaststellen dat deze bedreiging reëel en 
actueel is of volstaat een potentiële bedreiging? Moet artikel 14, [lid 4, onder] b), van 
richtlijn 2011/95/EU, afzonderlijk beschouwd of gelezen in samenhang met het 
evenredigheidsbeginsel, aldus worden uitgelegd dat de vluchtelingenstatus enkel kan 
worden ingetrokken indien dat evenredig is en de bedreiging die de begunstigde van deze 
status vormt voldoende ernstig is om intrekking te rechtvaardigen? 
3. Indien de lidstaat niet hoeft aan te tonen dat de verzoeker sinds zijn veroordeling nog 
steeds een bedreiging voor de samenleving vormt en dat deze bedreiging reëel, actueel en 
voldoende ernstig is om intrekking van de vluchtelingenstatus te rechtvaardigen, moet 
artikel 14, [lid 4,] onder b), van richtlijn 2011/95/EU dan aldus worden uitgelegd dat de 
bedreiging voor de samenleving in beginsel wordt aangetoond door het feit dat de 
begunstigde van de vluchtelingenstatus definitief is veroordeeld voor een bijzonder ernstig 
misdrijf, maar dat de betrokkene kan aantonen dat hij niet of niet langer een bedreiging 
vormt? 

 

 Verwijzende rechter: Hof van cassatie 

Datum van de verwijzingsbeslissing :  13 december 2021 
Datum van de indiening : 23 december 2021 
 
Verzetten de artikelen 6 en 8 van richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de 
lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun 
grondgebied verblijven, zich tegen een nationale bepaling volgens welke de verlening van 
een vorm van toestemming tot verblijf in het kader van het onderzoek van een aanvraag 
voor machtiging tot verblijf om medische redenen, die in het licht van de hierboven 
gepreciseerde criteria ontvankelijk wordt geacht, tot gevolg heeft dat de onderdaan van een 
derde land gedurende dat onderzoek gemachtigd is tot verblijf, zij het slechts tijdelijk en 
precair, en dat deze verlening derhalve leidt tot de stilzwijgende intrekking van het eerder in 
het kader van een asielprocedure vastgestelde terugkeerbesluit, waarmee zij 
onverenigbaar is? 
 

 

 

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

Arresten van het Grondwettelijk Hof 

 Arresten van het Grondwettelijk Hof - 3 februari 2022 

 Arresten van het Grondwettelijk Hof – 10 februari 2022 

 Arresten van het Grondwettelijk Hof – 17 februari 2022 

 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/c-825-21_-_demande_de_decision_prejudicielle_-_nl.pdf
http://www.const-court.be/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_3_februari_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_10_februari_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_17_februari_2022.pdf
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4. 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 

 

 

 

 

Januari 

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. 4 januari 2022, P.21.1421.N 

Herziening - Algemeen 
 

 Cass. 4 januari 2022, P.21.1661.N  

Europees aanhoudingsbevel 
 

 Cass. 18 januari 2022, P.21.1226.N 

Bedreigingen - Drukpersmisdrijf  
 

 Cass. 18 januari 2022, P.21.1692.N  

Europees aanhoudingsbevel 
 

 

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 januari 2022 

 

 

 

   Universiteiten – Balies – Verenigingen - Andere 

 

1. Universiteiten 

Université de Liège 

 

 E-News de l'Université de Liège - Janvier 2022 (FR) 
 

 

 

https://juportal.be/
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220104.2N.6/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4=
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220104.2N.15/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4=
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220111.2N.10/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4=
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220111.2N.15/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4=
https://lex.igo-ifj.be/nl/content/libercas-janvier-2022
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/universite_de_liege_-_newsletter_-_janvier_2022.pdf
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KU Leuven 

Deze nieuwsbrief beoogt de lezer binnen een kort bestek een overzicht te geven van de 
arbeidsrechtelijke actualiteit van de afgelopen maand, desgevallend voorzien van een beknopte 
duiding. 

 Nieuwsbrief Arbeidsrecht 2022/1 

 

Université Catholique de Louvain 

 

 Cahiers de l’EDM – 31 janvier 2022 (FR/EN) 

 

Centre de droit privé 

 

 Les pages n°116 – 1 février 2022 (FR) 

 Les pages n°117 – 15 février 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 – 21 januari - 10 februari 2022 
 

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

 Prometheus Advocatuur & Bibliotheek - Februari 2022 

 

 

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 (februari 2022) 

 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/kuleuven_nieuwsbrief_arbeidsrecht_nr._2022-1.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/cahiers_de_ledm_-_31_janvier_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/newsletter_cepri_-_les_pages_ndeg116_-_1_fevrier_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/newsletter_cepri_-_les_pages_ndeg117_-_15_fevrier_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/prometheus_wetgeving_21_januari_-_10_februari_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsbrief_advocatuur_en_bibliotheek_februari_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nre-2022-nr-2.pdf
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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 nr.1/2022 

 

 

   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 

 Beknopt Verslag van de Commissie voor Justitie (19 januari 2022) 

 Beknopt Verslag van de Commissie voor Justitie (26 januari 2022) 

 Beknopt Verslag van de Commissie voor Justitie (2 februari 2022) 

 Beknopt Verslag van de Commissie voor Justitie (9 februari 2022) 

 

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 (16 december 2021) 

 Vragen en antwoorden (24 december 2021)  

 Vragen en antwoorden (13 januari 2022) 

 

 

 

 

 

 

https://droitpauvrete.be/nl/tijdschrift-1-2022/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ac663nlfr.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ac677.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ac683nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ac693nlfr.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/paginas_van_55k0072nkfr.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/paginas_van_55k0073nlfr.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/paginas_van_55k0074.pdf
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2. Andere wetgeving – Nuttige links 

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  

 Senlex 

 Gemeenschappelijke catalogus van de federale bibliotheken 

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. 

 

Centrale Toezichtraad voor het Gevangeniswezen 

Op deze website kan u alle beslissingen raadplegen die door de verschillende Klachtencommissies 
en Beroepscommissies sinds 1 oktober 2020 werden uitgesproken. 

 https://rechtspraak.ctrg.belgium.be/?lang=nl 
  

 

 

 

 

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://opac.kbr.be/bibfederale/default.aspx?_lg=nl-BE
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
https://rechtspraak.ctrg.belgium.be/?lang=nl
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Jaarverslag betreffende het contentieux van België voor het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens 2020 

Dit verslag informeert over het contentieux van België voor het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens, en geeft duiding bij de mogelijke impact ervan op nationaal niveau. 

 https://justitie.belgium.be/sites/default/files/Jaarverslag%202020%20EHRM.pdf 

 

 

 

   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://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

