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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°260 

 

 

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 5 april 2022 

• Lettre d’information 28 mars au 1er avril 2022 (FR) 

• Lettre d’information 4 au 8 avril 2022 (FR)  

• Gerichtshof der Europäischen Union 4. – 29. April 2022 (DE) 

• Gerichtshof der Europäischen Union 11. April  - 6. Mai 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-508/19, Arrest van 22/3/2022 - Prejudiciële verwijzing – Artikel 267 VWEU – Gevraagde 
uitlegging die voor de verwijzende rechterlijke instantie noodzakelijk is voor het wijzen van 
haar vonnis – Begrip – Tuchtprocedure tegen een rechter van een gewone rechterlijke 
instantie – Aanwijzing door de president van de tuchtkamer van de Sąd Najwyższy 
(hoogste rechterlijke instantie in burgerlijke en strafzaken, Polen) van het tuchtgerecht dat 
bevoegd is om kennis te nemen van die procedure – Civiele vordering tot vaststelling van 
het niet-bestaan van een dienstbetrekking tussen de president van die tuchtkamer en de 
Sąd Najwyższy – Onbevoegdheid van de verwijzende rechterlijke instantie om de 
geldigheid van de benoeming van een rechter van de Sąd Najwyższy te toetsen en niet-
ontvankelijkheid van een dergelijke vordering naar nationaal recht – Niet-ontvankelijkheid 
van het verzoek om een prejudiciële beslissing 
 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/clin_260_bil.pdf
http://www.curia.europa.eu/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_5_april_hof_van_justitie.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_28_mars_au_1er_avril_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_28_mars_au_1er_avril_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_4_au_8_avril_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/gerichtshof_der_europaeischen_union_4._-_29._april_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/gerichtshof_der_europaeischen_union_4._-_29._april_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/gerichtshof_der_europaeischen_union_11._april_-_6._mai_2022.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=256246&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=3486414
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• C-126/21, Arrest van 24/3/2022 - Action for failure to fulfil obligations – Judicial cooperation 
in criminal matters – Mutual recognition of decisions on supervision measures as an 
alternative to provisional detention – Framework Decision 2009/829/JHA – Failure to adopt 
the measures necessary to comply with the framework decision – Failure to notify to the 
European Commission 
 

• C-720/20, Conclusie van 24/3/2022 - Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, 
veiligheid en rechtvaardigheid – Gemeenschappelijk beleid inzake asiel en subsidiaire 
bescherming – Richtlijn 2013/32/EU – Artikel 33, lid 2, onder a) – Afwijzing van een door 
een kind ingediend verzoek om internationale bescherming als niet-ontvankelijk wegens de 
voorafgaande verlening van internationale bescherming aan de leden van het gezin 
waartoe het behoort – Verordening (EU) nr. 604/2013 – Criteria en instrumenten om te 
bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van dit verzoek om 
internationale bescherming – Belang van het kind 

 

• C-132/20, Arrest van 29/3/2022 (nog niet beschikbaar in het Nederlands of in het Engels) - 
Renvoi préjudiciel – Recevabilité – Article 267 TFUE – Notion de “juridiction” – Article 19, 
paragraphe 1, TUE – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne – État de droit – Protection juridictionnelle effective – Principe d’indépendance 
des juges – Tribunal établi préalablement par la loi – Organe juridictionnel dont un membre 
a été nommé pour la première fois à un poste de juge par un organe politique du pouvoir 
exécutif d’un régime non démocratique – Mode de fonctionnement de la Krajowa Rada 
Sądownictwa (Conseil national de la magistrature, Pologne) – Inconstitutionnalité de la loi 
sur la base de laquelle ce Conseil a été composé – Possibilité de qualifier cet organe de 
juridiction impartiale et indépendante au sens du droit de l’Union 
 

• C-231/21, Arrest van 31/3/2022 – Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid 
en recht – Dublin-systeem – Verordening (EU) nr. 604/2013 – Artikel 29, lid 2 – Overdracht 
van een asielzoeker aan de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van het 
verzoek om internationale bescherming – Overdrachtstermijn van zes maanden – 
Mogelijkheid van verlenging van deze termijn tot maximaal één jaar in geval van 
gevangenzetting – Begrip ‚gevangenzetting’ – Gedwongen opname van de asielzoeker in 
de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis met rechterlijke toestemming 
 

• C-168/21, Conclusie van 31/3/2022 - Prejudiciële verwijzing – Politiële en justitiële 
samenwerking in strafzaken – Europees aanhoudingsbevel – Kaderbesluit 2002/584/JBZ – 
Artikel 2, lid 4, en artikel 4, aanhef en punt 1 – Voorwaarde van dubbele strafbaarheid – 
Controle door de rechterlijke autoriteit van de uitvoerende lidstaat – Bestanddelen van het 
strafbare feit die tussen de uitvaardigende lidstaat en de uitvoerende lidstaat verschillen – 
Straf voor één strafbaar feit dat verschillende feiten omvat, waarvan sommige niet strafbaar 
zijn gesteld in de uitvoerende lidstaat – Handvest van de grondrechten van de Europese 
Unie – Artikel 49, lid 3 – Beginsel van evenredigheid van de straf 

 

• C-18/21, Conclusie van 31/3/2022 - Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in 
burgerlijke zaken – Europese betalingsbevelprocedure – Verordening (EG) nr. 1896/2006 – 
Verweer – Artikel 16, lid 2 – Termijn van 30 dagen om een verweerschrift tegen het 
Europees betalingsbevel toe te zenden – Artikel 20 – Heroverweging in 
uitzonderingsgevallen na het verstrijken van de in artikel 16, lid 2, bepaalde termijn – Artikel 
26 – Verhouding tot het nationale procesrecht – Nationale regeling inzake maatregelen met 
betrekking tot COVID-19 waarbij alle procestermijnen in burgerlijke zaken van 21 maart 
2020 tot en met 30 april 2020 zijn gestuit 

 

• C-117/20 (Belgische zaak), Arrest van 22/3/2022 - Prejudiciële verwijzing – Mededinging – 
Postdiensten – Tariefsysteem dat is vastgesteld door een universele dienstverlener – 
Geldboete die is opgelegd door een nationale regelgevende instantie voor de postsector – 
Geldboete die is opgelegd door een nationale mededingingsautoriteit – Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie – Artikel 50 – Beginsel ne bis in idem – Bestaan van 
een en hetzelfde strafbare feit – Artikel 52, lid 1 – Beperkingen die aan het beginsel ne bis 
in idem zijn gesteld – Cumulatie van vervolgingsmaatregelen en sancties – Voorwaarden – 
Nastreven van een doelstelling van algemeen belang – Evenredigheid 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=256504&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=EN&cid=3822436
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=256482&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=3822436
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=256761&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=133905
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=256942&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6553791
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=256965&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=6553791
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=256962&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=6553791
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=256247&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=3486414
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• C-726/20 (Belgische zaak), Arrest van 24/3/2022 - Prejudiciële verwijzing – 
Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) – Financiering uit het Europees Landbouwfonds 
voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) – Verordening (EU) nr. 1305/2013 – Artikel 17, lid 1, 
onder b) – Investeringssteun voor de verwerking, de afzet en/of de ontwikkeling van in 
bijlage I bij het VWEU vermelde landbouwproducten – Begrip ‚landbouwproducten’ – 
Begrippen ‚levende planten’ en ‚producten van de bloementeelt’ – Grasrollen voor de 
aanleg van groendaken 

 

• C-229/21 (Belgische zaak), Conclusie van 31/3/2022 (beschikbaar alleen in het Frans) - 
Renvoi préjudiciel – Transports – Orientations de l’Union européenne pour le 
développement du réseau transeuropéen de transport – Réseau central – Infrastructures 
de transport par voies navigables – Obligation d’un État membre de relier des ports 
intérieurs aux infrastructures routières et ferroviaires  

 

Verwijzingsbeschikkingen van Belgische magistraten (prejudiciële vragen) 

• Verwijzende rechter : Franstalige arbeidsrechtbank Brussel 

Datum van de verwijzingsbeslissing :  4 januari 2022 

Datum van de indiening : 20 januari 2022 

 
Moet de regel van artikel 55, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 883/2004, op grond 
waarvan de bevoegde organen de bedragen van de uitkering of uitkeringen of andere 
inkomsten, voor zover in aanmerking genomen, delen door het aantal uitkeringen dat aan 
[anticumulatie] bepalingen is onderworpen, aldus worden uitgelegd dat de inkomsten die 
als zodanig in aanmerking worden genomen bij de toepassing van de non-cumulatieregel 
moeten worden gedeeld door het aantal overlevingspensioenen dat door 
anticumulatiebepalingen wordt getroffen? 
– Of moet de regel van artikel 55, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 883/2004, op 
grond waarvan de bevoegde organen de bedragen van de uitkering of uitkeringen of 
andere inkomsten, voor zover in aanmerking genomen, delen door het aantal uitkeringen 
dat aan [anticumulatie]bepalingen is onderworpen, daarentegen aldus worden uitgelegd dat 
niet de inkomsten die als zodanig in aanmerking worden genomen bij de toepassing van de 
noncumulatieregel, maar enkel het gedeelte van de inkomsten dat een cumulatieplafond, 
zoals dat van de betrokken nationale regeling, overstijgt, moet worden gedeeld door het 
aantal overlevingspensioenen dat door anticumulatiebepalingen wordt getroffen?  

 

 

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

Arresten van het Grondwettelijk Hof 

• Arresten van het Grondwettelijk Hof – 31 maart 2022 
 

 

 

 

4. Hof van Cassatie 

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

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=256464&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=3822436
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=256966&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=FR&cid=6553791
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/c-45-22_-_demande_de_decision_prejudicielle_-_nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/c-45-22_-_demande_de_decision_prejudicielle_-_nl.pdf
http://www.const-court.be/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_31_maart_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_31_maart_2022.pdf
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Arresten van het Hof van Cassatie in de kijker 

 

 

 

 

Maart 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. 8 maart 2022, P.21.0583.N  

Hoger beroep - Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) 
 

• Cass. 8 maart 2022, P.21.0943.N  

Verjaring – Strafzaken 
 

• Cass. 11 maart 2022, F.19.0063.F (vertaling nog niet beschikbaar) 

Motifs des jugements et arrêts – généralités 
 

• Cass. 14 maart 2022, S.21.0006.F (vertaling nog niet beschikbaar) 

Droit de la sécurité sociale - Droit du travail 
 

• Cass. 14 maart 2022, S.21.0059.F (vertaling nog niet beschikbaar) 

Aide sociale (centres publics d') 
 

• Cass. 16 maart 2022, P.21.1300.F (vertaling nog niet beschikbaar) 

Réouverture de la procedure 
 

• Cass. 22 maart 2022, P21.1614.N  

Onderzoek in strafzaken - gerechtelijk onderzoek - Regelmatigheid van de 
procedure 

 

• Cass. 22 maart 2022, P.21.1502.N Straf - andere straffen – 

Verbeurdverklaring 

 

• Cass. 28 maart 2022, F.18.0008.F (vertaling nog niet beschikbaar) 

Impôts sur les revenus - conventions internationales 
 

• Cass. 29 maart 2022, P.22.0075.N  

Veroordeling met uitstel en opschorting van de veroordeling – allerlei 
 

• Cass. 29 maart 2022, P21.1422.N 

Rechten van de mens - verdrag rechten van de mens - Artikel 6 - Artikel 6.1 
 

• Cass. 29 maart 2022, P.22.0078.N  

Rechten van de mens - verdrag rechten van de mens - Artikel 6 - Artikel 6.1  
 

 

 

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 maart 2022 

https://juportal.be/
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220308.2N.4/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220308.2N.9/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220311.1F.2/FR?HiLi=eNpLtDKzqs60MrAutjKxUkrOLy1Sss60MgRyLYHcxOLixJLM/DyQmBFEibN/aBCIawzlQnWYQHQ4OwYHO4Z4+vuBxEyhYghTagEcjyCs
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220314.3F.6/FR?HiLi=eNpLtDKzqs60MrAutjKxUkrOLy1Sss60MgRyLYHcxOLixJLM/DyQmBFEibN/aBCIawzlQnWYQHQ4OwYHO4Z4+vuBxEyhYghTagEcjyCs
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220314.3F.4/FR?HiLi=eNpLtDKzqs60MrAutjKxUkrOLy1Sss60MgRyLYHcxOLixJLM/DyQmBFEibN/aBC
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220316.2F.16/FR?HiLi=eNpLtDKzqs60MrAutjKxUkrOLy1Sss60MgRyLYHcxOLixJLM/DyQmBFEibN/aBC
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220322.2N.9/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220301.2N.8/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220328.3F.7/FR?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220329.2N.20/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220329.2N.1/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220329.2N.15/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lb_2022_03_nl.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.  

• Jaaroverzicht 2021 

• Januari 2022 

• Februari 2022 

• Maart 2022 

 

 

 

   Universiteiten – Balies – Verenigingen - Andere 

 

1. Universiteiten 

Centre de droit privé 

 

• Les pages n°120 – 1 avril 2022 (FR) 

• Les pages n°121 – 19 avril 2022 (FR) 

 

Université Catholique de Louvain 

 

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

 

mailto:biblio.fodspf@just.fgov.be
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/13._art._jo.aa_._2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/01._art._jan._2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/02._art._feb.fev_._2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/doctrine_rechtsleer_2022-03.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/newsletter_cepri_-_les_pages_ndeg120_-_1_avril_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/newsletter_cepri_-_les_pages_ndeg121_-_19_avril_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/cahiers_de_ledm_-_31_mars_2022.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 – 18 maart – 5 april 2022 
 

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

• Prometheus Advocatuur & Bibliotheek - April 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 (april 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 (23 maart 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 (25 februari 2022) 

 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/prometheus_wetgeving_18_maart_-_5_april_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/prometheus_wetgeving_18_maart_-_5_april_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/nl/content/prometheus-advocatuur-bibliotheek-april-2022
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nre-2022-nr-4.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ac735.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/paginas_van_55k0078nl.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. 

 

 

 

 

   Andere nationale, Europese en internationale 

instellingen 

 

1. Europese wetgeving – nuttige links 

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
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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

