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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. 

  

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

 

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

(http://www.echr.coe.int) 

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°247 

 

 

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. 

 Nieuwsalerts 25 februari 2021 

 Nieuwsalerts 10 februari 2021  

 Nieuwsalerts 2 februari 2021  

 Lettre d’information 22 au 26 février 2021 (FR) 

 Lettre d’information 8 au 12 février 2021 (FR) 

 Lettre d’information 1er au 5 février 2021 (FR) 

 

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-649/19  – Arrest van 28/01/2021 - Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in 

strafzaken – Richtlijn 2012/13/EU – Artikelen 4 tot en met 7 – In de bijlagen I en II opgenomen 

verklaringen van rechten – Kaderbesluit 2002/584/JBZ – Recht op informatie in 

strafprocedures – Verklaring van rechten bij aanhouding – Recht om informatie over de 

beschuldiging – Recht op toegang tot de stukken van het dossier – Persoon aangehouden 

op grond van een Europees aanhoudingsbevel in de lidstaat van uitvoering 

 

 C-830/19 (Belgische zaak) – Conclusie van 4/2/2021 - Prejudiciële verwijzing – Landbouw – 

Elfpo – Verordening (EU) nr. 1305/2013 – Gedelegeerde verordening (EU) nr. 807/2014 – 

Steun voor vestiging van jonge landbouwers – Jonge landbouwer die zich vestigt met andere, 

http://www.echr.coe.int/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/clin_247_bil.pdf
http://www.curia.europa.eu/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_25_februari_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_10_februari_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_2_februari_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_22_au_26_fevrier_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_8_au_12_fevrier_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_1er_au_5_fevrier_2021_0.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=237088&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=1848882
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=237325&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=3045339
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niet-jonge landbouwers – Voorwaarden – Berekening van de bovengrens – 

Gelijkheidsbeginsel 

 

 C-194/19 (Belgische zaak) – Conclusie van 2/2/2021 - Prejudiciële verwijzing – Ruimte van 

vrijheid, veiligheid en recht – Verordening (EU) nr. 604/2013 – Bepalen van de lidstaat die 

verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat 

door een onderdaan van een derde land bij een van de lidstaten wordt ingediend – 

Overdracht van verantwoordelijkheid – Artikel 27 – Rechtsmiddelen – Omvang van de 

rechterlijke toetsing – Verplichting voor de nationale rechter om rekening te houden met 

omstandigheden die zich na de vaststelling van het overdrachtsbesluit hebben voorgedaan 

en van invloed kunnen zijn op het bepalen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor de 

behandeling van het verzoek om internationale bescherming – Voorwaarden 

 

 

Verwijzingsbeschikkingen van Belgische magistraten (prejudiciële vragen) 

 Verwijzende rechter: Grondwettelijk hof 

Datum van de verwijzingsbeslissing: 26 november 2020 

Datum van de indiening: 10 december 2020 

 

1. Dient artikel 1, lid 5, a), van de richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de 

Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de 

informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt in die zin te 

worden geïnterpreteerd dat een nationale wetgeving die de verleners van een 

bemiddelingsdienst die erin bestaat dat via een elektronisch platform mogelijke huurders 

tegen vergoeding in contact worden gebracht met professionele of niet-professionele 

verhuurders die diensten op het gebied van accommodatie voor een kort verblijf aanbieden, 

verplicht om, op schriftelijk verzoek van de fiscale administratie en op straffe van een 

administratieve geldboete, „de gegevens van de exploitant en de adresgegevens van de 

inrichtingen van toeristisch logies, alsook het aantal overnachtingen en het aantal tijdens het 

voorbije jaar geëxploiteerde eenheden van logies” mee te delen met het oog op het 

identificeren van de schuldenaars van een gewestbelasting op de inrichtingen van toeristisch 

logies en hun belastbare inkomsten, onder het begrip „belastingen” valt en bijgevolg moet 

worden geacht van de werkingssfeer van die richtlijn te zijn uitgesloten? 

2. Dienen, indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord, de artikelen 1 tot en met 3 

van de richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 

betreffende diensten op de interne markt in die zin te worden geïnterpreteerd dat die richtlijn 

van toepassing is op een nationale wetgeving zoals die welke in de eerste prejudiciële vraag 

is beschreven? Dient, in voorkomend geval, artikel 56 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie in die zin te worden geïnterpreteerd dat het op een dergelijke 

wetgeving van toepassing is? 

3. Dient artikel 15, lid 2, van richtlijn 2000/31/EG in die zin te worden geïnterpreteerd dat het 

van toepassing is op een nationale wetgeving zoals die welke in de eerste prejudiciële vraag 

is beschreven en dat het een dergelijke wetgeving toestaat? 

 

 Verwijzende rechter : Grondwettelijk hof  

Datum van de verwijzingsbeslissing :  17 december 2020 

Datum van de indiening: 21 december 2020 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=237204&text=&doclang=NL&pageIndex=2&mode=req&dir=&part=1&occ=first&cid=3045339
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/c-674-20_-_demande_de_decision_prejudicielle_-_nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/c-694-20_-_demande_de_decision_prejudicielle_-_nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/c-694-20_-_demande_de_decision_prejudicielle_-_nl.pdf
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Schendt artikel 1, punt 2), van richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 «tot 

wijziging van richtlijn 2011/16/EU, wat betreft verplichte automatische uitwisseling van 

inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende 

constructies» het recht op een eerlijk proces zoals gewaarborgd bij artikel 47 van het 

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en het recht op eerbiediging van het 

privéleven zoals gewaarborgd bij artikel 7 van het Handvest van de grondrechten van de 

Europese [Unie] in zoverre het nieuwe artikel 8bis ter, lid 5, dat het heeft ingevoegd in richtlijn 

2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 «betreffende de administratieve 

samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van richtlijn 77/799/EEG», 

erin voorziet dat indien een lidstaat de noodzakelijke maatregelen neemt om intermediairs 

het recht op ontheffing van de verplichting tot het verstrekken van inlichtingen over een 

meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie te verlenen wanneer de meldingsplicht 

een inbreuk zou vormen op het wettelijke verschoningsrecht conform het nationale recht van 

die lidstaat, die lidstaat gehouden is de intermediairs te verplichten iedere andere intermediair 

of, bij gebreke daarvan, de relevante belastingplichtige onverwijld in kennis te stellen van zijn 

meldingsverplichtingen, in zoverre die verplichting tot gevolg heeft dat een advocaat die 

optreedt als intermediair verplicht wordt gegevens die hij verneemt tijdens de uitoefening van 

de wezenlijke activiteiten van zijn beroep, namelijk het verdedigen of vertegenwoordigen in 

rechte van de cliënt en het verlenen van juridisch advies, zelfs buiten elk rechtsgeding, te 

delen met een andere intermediair die niet zijn cliënt is? 

 Verwijzende rechter : Raad van State 

Datum van de verwijzingsbeslissing :  4 december 2020 

Datum van de indiening: 29 december 2020 

 

Moet artikel 17 van verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad 

van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees 

Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en tot intrekking van verordening (EG) 

nr. 1698/2005 van de Raad aldus worden uitgelegd dat de productie van graszoden of van 

plantaardige dakbedekking buiten de werkingssfeer van dat artikel valt?  

 

 

 

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

Arresten van het Grondwettelijke Hof 

 Arresten van het Grondwettelijk Hof – 11 februari 2021 

 Arresten van het Grondwettelijk Hof – 4 februari 2021  

 Arresten van het Grondwettelijk Hof – 28 januari 2021 

 

 

 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/c-726-20_-_demande_de_decision_prejudicielle_-_nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/c-726-20_-_demande_de_decision_prejudicielle_-_nl.pdf
http://www.const-court.be/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_11_februari_2021_0.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_4_februari_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_28_januari_2021.pdf
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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 

Januari 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. 22 januari 2021, C20.0143.N  

Koop 

Voorrechten en hypotheken - hypotheken 

 

 

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 2021 

 

 

 

   Nieuws uit de hoven en rechtbanken  

 

1. Hof van Beroep te Antwerpen 

Hof van Beroep te Antwerpen 

Documentatieoverzicht van recent gepubliceerde wetgeving, rechtsleer en rechtspraak inzake 

strafrecht en strafprocesrecht van het Hof van beroep in Antwerpen. 

 162e editie (december 2020- januari 2021) 

 

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.20210122.1N.29?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4=
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lb_2021_01_nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/documentatieoverzicht_penaal_editie_162_20210201.pdf
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   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  

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.  

 Januari 2021 

 December 2020 

 Jaaroverzicht 2020 

 

   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 – 1-18 februari 2021 

 Prometheus wetgeving – 12-29 januari 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 (februari 2021) 

 

 

mailto:biblio.fodspf@just.fgov.be
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/01._art._jan._2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/12._art._dec._20.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/13._art._2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/prometheus_wetgeving_1_-_18_februari_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/prometheus_wetgeving_12_januari_-_29_januari_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nre-2021-nr-02.pdf
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   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 (10 februari 2021) 

 Integraal verslag van de Commissie voor Justitie (3 februari 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 (23 december 2020) 

 Vragen en antwoorden (21 december 2020) 

 Vragen en antwoorden (16 december 2020) 

 

 

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 

 European Public Prosecutor’s Office 

 

 

 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ic379nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ic379nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ic363nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/paginas_van_55k0033nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/paginas_van_55k0032nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/paginas_van_55k0031nl.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
https://senlex.senate.be/nl
https://www.eppo.europa.eu/
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   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. 

 

mailto:redac_igo@igo-ifj.be

