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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°266 

 

Factsheets over de rechtspraak van het Europees Hof van de rechten van de mensen 

• Factsheets 2022 

 

 

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 13 oktober 2022 

• Nieuwsalert 20 oktober 2022 

• Nieuwsalert 27 oktober 2022 

• Lettre d’information 26 au 30 septembre 2022 (FR)  

• Lettre d’information 3 au 7 octobre 2022 (FR)  

• Lettre d’information 10 au 14 octobre 2022 (FR)  

• Lettre d’information 17 au 21 octobre 2022 (FR)  

• Lettre d’information 24 au 28 octobre 2022 (FR)  

• Gerichtshof der Europäischen Union 26. September – 7. Oktober 2022 (DE) 

• Gerichtshof der Europäischen Union 3. – 14. Oktober 2022 (DE) 

• Gerichtshof der Europäischen Union 10. – 21. Oktober 2022 (DE) 

• Gerichtshof der Europäischen Union 17. – 28. Oktober 2022 (DE) 

• Gerichtshof der Europäischen Union 24. Oktober – 11. November 2022 (DE)  
 

 

 

 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/clin_266_bil.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/factsheets2022.pdf
http://www.curia.europa.eu/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_13_oktober_hof_van_justitie.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_20_oktober_hof_van_justitie.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_27_oktober_hof_van_justitie.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_26_au_30_septembre.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_3_au_7_octobre_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_10_au_14_octobre.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_17_au_21_octobre_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_24_au_28_octobre.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/gerichtshof_der_europaeischen_union_26._september_-_7._oktober_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/gerichtshof_der_europaeischen_union_3._-_14._oktober_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/gerichtshof_der_europaeischen_union_10._-_21._oktober_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/gerichtshof_der_europaeischen_union_17._-_28._oktober_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/gerichtshof_der_europaeischen_union_24._oktober_-_11._november_2022.pdf


5 
IGO Lex – 26.10.2022 

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-497/21, Arrest van 22/9/2022 - Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en 
recht – Grenscontroles, asiel en immigratie – Asielbeleid – Richtlijn 2013/32/EU – 
Gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale 
bescherming – Verzoek om internationale bescherming – Niet-ontvankelijkheidsgronden – 
Artikel 2, onder q) – Begrip ‚volgend verzoek’ – Artikel 33, lid 2, onder d) – Niet-
ontvankelijkverklaring van een verzoek om internationale bescherming door een lidstaat 
omdat een eerder verzoek van de betrokkene in Denemarken is afgewezen – Definitieve 
beslissing van het Koninkrijk Denemarken 
 

• C-435/22 PPU, Conclusie van 13/10/2022 - Prejudiciële verwijzing – Prejudiciële 
spoedprocedure – Justitiële samenwerking in strafzaken – 
Schengenuitvoeringsovereenkomst – Artikel 54 – Handvest – Artikel 50 – Ne-bis-in-
idembeginsel – Vrij verkeer van personen – Burgerschap van de Unie – Uitlevering van een 
derdelander door een lidstaat aan de Verenigde Staten op grond van een bilateraal 
uitleveringsverdrag – Derdelander die in een andere lidstaat ter zake van dezelfde feiten 
onherroepelijk is veroordeeld en in die staat zijn straf reeds volledig heeft vervuld – 
Overeenkomst betreffende uitlevering tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten 
van Amerika – Artikel 351 VWEU 
 

• C-393/21, Conclusie van 20/10/2022 - Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in 
burgerlijke zaken – Verordening (EG) nr. 805/2004 – Europese executoriale titel voor niet-
betwiste schuldvorderingen – Opschorting van de tenuitvoerlegging van een als Europese 
executoriale titel gewaarmerkte beslissing – Voorwaarden – Buitengewone 
omstandigheden – Begrip – Maatregelen ter beperking van de tenuitvoerleggingsprocedure 
– Gevolgen van het bewijs van waarmerking als Europese executoriale titel – Opschorting 
in de lidstaat van oorsprong van de uitvoerbaarheid van een als Europese executoriale titel 
gewaarmerkte beslissing 
 

• C-604/20, Arrest van 20/10/2022 - Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in 
burgerlijke zaken – Verordening (EU) nr. 1215/2012 – Artikel 6 – Verweerder die geen 
woonplaats heeft op het grondgebied van een lidstaat – Artikel 17 – Bevoegdheid voor 
consumentenovereenkomsten – Begrip ,beroepsactiviteiten’ – Artikel 21 – Bevoegdheid 
voor individuele verbintenissen uit arbeidsovereenkomst – Begrip ,werkgever’ – Band van 
ondergeschiktheid – Verordening (EG) nr. 593/2008 – Toepasselijk recht – Artikel 6 – 
Individuele arbeidsovereenkomst – Patronaatsverklaring gesloten tussen de werknemer en 
een derde vennootschap die garant staat voor de op de werkgever rustende verbintenissen 
jegens die werknemer 

 

• C-330/21 (Belgische zaak), Arrest van 22/9/2022 - Prejudiciële verwijzing – Fiscale 
bepalingen – Belasting over de toegevoegde waarde (btw) – Richtlijn 2006/112/EG – Artikel 
98 – Mogelijkheid voor de lidstaten om een verlaagd btw-tarief toe te passen op bepaalde 
goederenleveringen en diensten – Bijlage III, punt 14 – Begrip ‚het recht gebruik te maken 
van sportaccommodaties’ – Fitnesscentra – Individuele begeleiding of begeleiding in groep 
 

• C-593/21 (Belgische zaak), Arrest van 13/10/2022 - Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 
86/653/EEG – Artikel 17, lid 2, onder a) – Zelfstandige handelsagenten – Beëindiging van 
de agentuurovereenkomst door de principaal – Vergoeding van de agent – 
Uitwinningsvergoeding – Subagentuur – Recht van de subagent op het gedeelte van de 
aan de hoofdagent verschuldigde uitwinningsvergoeding dat overeenkomt met de door de 
subagent aangebrachte klantenkring 
 

• C-825/21 (Belgische zaak), Arrest van 20/10/2022 - Prejudiciële verwijzing – Ruimte van 
vrijheid, veiligheid en recht – Immigratiebeleid – Richtlijn 2008/115/EG – Terugkeer van 
illegaal verblijvende onderdanen van derde landen – Asielverzoek – Afwijzing – Bevel om 
het grondgebied te verlaten – Artikel 6, lid 4 – Aanvraag voor een machtiging tot verblijf om 

https://fmrelay.fed.be/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVs5MjAzOSV1PjEtMyVqZz4zMjkzMiVwamRtYnd2cWY+NGZgNzcxNzY2NTdmNjVmNWJlMWI7ZzEzMjVmZTplMWZiMTZiYGYxZiV3PjI1NTA6MTEwNzElcmpnPjE7TTtgVW5IMzEyNzc1LjE7TTtgVW5OMzEyNzc1JXFgc3c+JWA+NjIla2dvPjM=&url=https%3a%2f%2fcuria.europa.eu%2fjuris%2fdocument%2fdocument.jsf%3fdocid%3d266111%26mode%3dreq%26pageIndex%3d1%26dir%3d%26occ%3dfirst%26part%3d1%26text%3d%26doclang%3dNL%26cid%3d535095
https://fmrelay.fed.be/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVQwOzk6MCx8NzgkOixjbjc6OzA6Oyx5Y21ka35/eG83OztpPmg/bGlvbmxvaDJuP2xpPT04MzI6PDo6MztsbDIzbD4/aDsyPyx+Nzs8PD89OTI4PDgse2NuNzgzTzM5e35GOjg7Ojg4JzgzTzM5e35EOjg7Ojg4LHhpen43LGk3PzssYm5mNzo=&url=https%3a%2f%2fcuria.europa.eu%2fjuris%2fdocument%2fdocument.jsf%3ftext%3d%26docid%3d267146%26pageIndex%3d0%26doclang%3dNL%26mode%3dreq%26dir%3d%26occ%3dfirst%26part%3d1%26cid%3d3380221
https://fmrelay.fed.be/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVA0Pz0+NCh4MzwgPihnajM+PzQ+Pyh9Z2lgb3p7fGszbz9sOz5qOjhqbDg+PzpqODhtbD1rPmw9aDxtb29rPGhqOzs4azptbCh6Mz84ODg9PTY6PTkof2dqMzw3QjllZE82Pj87OT09Izw3QjllZE9PPj87OT09KHxtfnozKG0zOz8oZmpiMz4=&url=https%3a%2f%2fcuria.europa.eu%2fjuris%2fdocument%2fdocument.jsf%3fdocid%3d267418%26mode%3dreq%26pageIndex%3d1%26dir%3d%26occ%3dfirst%26part%3d1%26text%3d%26doclang%3dNL%26cid%3d673083
https://fmrelay.fed.be/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVA0Pz0+NCh4MzwgPihnajM+PzQ+Pyh9Z2lgb3p7fGszaGhsPTk6OTk9azc8bzxtNmprbzw+NjtrPm06Pz07PTxvb2w+PThrPyh6Mz84ODg9PTY6PTkof2dqMzw3QjllZE82Pj87OT09Izw3QjllZE9PPj87OT09KHxtfnozKG0zOz8oZmpiMz4=&url=https%3a%2f%2fcuria.europa.eu%2fjuris%2fdocument%2fdocument.jsf%3fdocid%3d267403%26mode%3dreq%26pageIndex%3d2%26dir%3d%26occ%3dfirst%26part%3d1%26text%3d%26doclang%3dNL%26cid%3d673083
https://fmrelay.fed.be/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVs5MjAzOSV1PjEtMyVqZz4zMjkzMiVwamRtYnd2cWY+NDs3OjpgZTFnNjUyO2FmMDA1OmI0MzYwYGY6Z2EzMzNmZTozOmc3MiV3PjI1NTA6MTEwNzElcmpnPjE7TTtgVW5IMzEyNzc1LjE7TTtgVW5OMzEyNzc1JXFgc3c+JWA+NjIla2dvPjM=&url=https%3a%2f%2fcuria.europa.eu%2fjuris%2fdocument%2fdocument.jsf%3fdocid%3d266109%26mode%3dreq%26pageIndex%3d1%26dir%3d%26occ%3dfirst%26part%3d1%26text%3d%26doclang%3dNL%26cid%3d535095
https://fmrelay.fed.be/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVQwOzk6MCx8NzgkOixjbjc6OzA6Oyx5Y21ka35/eG83Pzpoa284aWtpaWxoOzo4PjtpbzJuOjI7OzppaTk5bjxvMzNoaD89Oyx+Nzs8PD89OTI4PDgse2NuNzgzTzM5e35GOjg7Ojg4JzgzTzM5e35EOjg7Ojg4LHhpen43LGk3PzssYm5mNzo=&url=https%3a%2f%2fcuria.europa.eu%2fjuris%2fdocument%2fdocument.jsf%3fdocid%3d267140%26mode%3dreq%26pageIndex%3d1%26dir%3d%26occ%3dfirst%26part%3d1%26text%3d%26doclang%3dNL%26cid%3d3380221
https://fmrelay.fed.be/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVA0Pz0+NCh4MzwgPihnajM+PzQ+Pyh9Z2lgb3p7fGszOTZvNz1tOj02NjlsaD03PWhraDpsOm9sbDg4ams7OW9rbTlqO2s7PCh6Mz84ODg9PTY6PTkof2dqMzw3QjllZE82Pj87OT09Izw3QjllZE9PPj87OT09KHxtfnozKG0zOz8oZmpiMz4=&url=https%3a%2f%2fcuria.europa.eu%2fjuris%2fdocument%2fdocument.jsf%3ftext%3d%26docid%3d267413%26pageIndex%3d0%26doclang%3dNL%26mode%3dreq%26dir%3d%26occ%3dfirst%26part%3d1%26cid%3d673083
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medische redenen – Ontvankelijke aanvraag – Afgifte van een machtiging tot tijdelijk verblijf 
tijdens de behandeling van de aanvraag – Afwijzing van de aanvraag – Sociale bijstand – 
Weigering – Voorwaarde van legaal verblijf – Geen terugkeerbesluit – Gevolgen van een 
machtiging tot tijdelijk verblijf voor het bevel om het grondgebied te verlaten 
 

• C-295/21 (Belgische zaak), Arrest van 20/10/2022 - Prejudiciële verwijzing – 
Gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en 
dochterondernemingen uit verschillende lidstaten – Richtlijn 90/435/EEG – Artikel 4, lid 1 – 
Aan een moedermaatschappij verleende vrijstelling van door haar dochteronderneming 
uitgekeerde dividenden – Overdracht van overschotten van definitief belaste inkomsten 
naar volgende belastingjaren – Overname van een vennootschap met overschotten van 
definitief belaste inkomsten door een andere vennootschap – Nationale regeling op grond 
waarvan deze overschotten slechts beperkt kunnen overgaan op de overnemende 
vennootschap 
 

• C-291/21 (Belgische zaak), Conclusie van 20/10/2022 - Prejudiciële verwijzing – Justitiële 
samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening (EU) nr. 655/2014 – Procedure 
betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen – Voorwaarden 
voor de uitvaardiging van een bevel tot conservatoir beslag – Begrippen ‚rechterlijke 
beslissing’ en ‚rechterlijke beslissing op grond waarvan de schuldenaar de vordering moet 
voldoen’ – Rechterlijke beslissing waarbij een partij wordt veroordeeld tot betaling van een 
dwangsom bij niet-naleving van een bevel tot staking 
  

 

 

 

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

Arresten van het Grondwettelijk Hof 

• Arresten van het Grondwettelijk Hof – 22 september 2022 
• Arresten van het Grondwettelijk Hof – 29 september 2022 
• Arresten van het Grondwettelijk Hof – 13 oktober 2022 
• Arresten van het Grondwettelijk Hof – 20 oktober 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fmrelay.fed.be/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVA0Pz0+NCh4MzwgPihnajM+PzQ+Pyh9Z2lgb3p7fGszN29sbz4/Nms7ajg+a2g/bzY8NzZoOjk4bDdtaj9rPmg2bz5rbW1oOSh6Mz84ODg9PTY6PTkof2dqMzw3QjllZE82Pj87OT09Izw3QjllZE9PPj87OT09KHxtfnozKG0zOz8oZmpiMz4=&url=https%3a%2f%2fcuria.europa.eu%2fjuris%2fdocument%2fdocument.jsf%3fdocid%3d267407%26mode%3dreq%26pageIndex%3d2%26dir%3d%26occ%3dfirst%26part%3d1%26text%3d%26doclang%3dNL%26cid%3d673083
https://fmrelay.fed.be/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVA0Pz0+NCh4MzwgPihnajM+PzQ+Pyh9Z2lgb3p7fGszOWxvOj87bDhsPGpobTg2aGw3PTtoNjhtNm9qajc5bzw8Pjc4aGxqOSh6Mz84ODg9PTY6PTkof2dqMzw3QjllZE82Pj87OT09Izw3QjllZE9PPj87OT09KHxtfnozKG0zOz8oZmpiMz4=&url=https%3a%2f%2fcuria.europa.eu%2fjuris%2fdocument%2fdocument.jsf%3fdocid%3d267415%26mode%3dreq%26pageIndex%3d2%26dir%3d%26occ%3dfirst%26part%3d1%26text%3d%26doclang%3dNL%26cid%3d673083
http://www.const-court.be/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_22_september_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_29_september_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_13_oktober_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_20_oktober_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 

 

 

 

 

September 

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. 6 september 2022, P.22.0440.N  
Onderzoek in strafzaken - Gerechtelijk onderzoek  

 

• Cass. 8 septembre 2022, C.21.0537.F (vertaling nog niet beschikbaar) 
Droits de la défense - matière civile  

 

• Cass. 8 septembre 2022, F.21.0083.F (vertaling nog niet beschikbaar) 
Taxe sur la valeur ajoutée - Impôts sur les revenus - Etablissement de 
l'impôt  

 

• Cass. 13 september 2022, P.22.0590.N  
Veroordeling met uitstel en opschorting van de veroordeling 

 

• Cass. 13 september 2022, P.22.0907.N 
Wraking 

 

• Cass. 13 september 2022, P.22.1120.N  
Vreemdelingen 

 

• Cass. 13 september 2022, P.22.1166.N  
Voorlopige hechtenis - Voorlopige invrijheidstelling 

 

• Cass. 13 september 2022, P.22.1167.N  
Voorlopige hechtenis - Bevel tot aanhouding 

 

• Cass. 15 septembre 2022, C.19.1125.F (vertaling nog niet beschikbaar) 
Impôts sur les revenus - conventions internationales 

 

• Cass. 15 septembere 2022, F.20.0086.F (vertaling nog niet beschikbaar) 
Louage d'industrie 

 

• Cass. 20 september 2022, P.22.0508.N  
Rechten van de mens - Verdrag rechten van de mens - Hoger beroep - 
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) 

 

• Cass. 27 september 2022, P.22.0544.N  
Herhaling -  Wegverkeer - Wegverkeerswet - Wetsbepalingen  

 

• Cass. 27 september 2022, p.22.0739.N 
Cassatieberoep – Strafzaken 

 

• Cass. 27 september 2022, P;.22.1122.N  
Vreemdelingen  

 

https://juportal.be/
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220906.2N.12/NL
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220908.1F.7/FR
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220908.1F.4/FR
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220913.2N.2/NL
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220913.2N.19/NL
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220913.2N.17/NL
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220913.2N.21/NL
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220913.2N.22/NL
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220915.1F.2/FR
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220915.1F.6/FR
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220920.2N.2/NL
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220927.2N.5/NL
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220927.2N.7/NL
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220927.2N.21/NL


8 
IGO Lex – 26.10.2022 

 

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 juli - augustus 2022 

 

 

 

   Nieuws uit de hoven en rechtbanken 

 

Overzicht van het Hof van Beroep te Antwerpen 

Documentatieoverzicht van recent gepubliceerde wetgeving, rechtsleer en rechtspraak 

inzakestrafrecht en strafprocesrecht 

• 171ste editie (juli - augustus 2022) 

 

 

 

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 geselecteerd door het Hof van beroep te Brussel 

• Juni 2022 

• Juli 2022 

• Augustus 2022 

• September 2022 

 

 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lb_2022_07_08_nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/documentatieoverzicht_penaal_editie_171_20220831.pdf
mailto:biblio.fodspf@just.fgov.be
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/doctrine-rechtsleer_2022-6.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/doctrine-rechtsleer_2022-7.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/doctrine-rechtsleer_2022-8.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/doctrine-rechtsleer_2022-9.pdf
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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.  

• Juni 2022 

• Juli - Augustus 2022 

• September 2022 

 

 

 

   Universiteiten – Balies – Verenigingen - Andere 

 

1. Universiteiten 

Centre de droit privé 

 

• Les pages n°132 - 3 octobre 2022 (FR) 

• Les pages n°133 - 19 octobre 2022 (FR) 

 

 

Université de Liège 

 

• E-News de l'Université de Liège – septembre 2022 (FR)   

• E-News de l'Université de Liège – octobre 2022 (FR)   

  

 

 

Université Catholique de Louvain 

 

• Cahiers de l’EDM – 30 septembre 2022 (FR/EN) 

 

 

 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/06._art_jun.jui_._2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/07-08._art_juiaug._juiaou_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/09._art_sept._2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/newsletter_cepri_-_les_pages_ndeg132_-_3_octobre_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/newsletter_cepri_-_les_pages_ndeg133_-_19_octobre_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/universite_de_liege_-_newsletter_-_septembre_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/universite_de_liege_-_newsletter_-_octobre_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/cahiers_de_ledm_-_30_september_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 – 6 - 23 september 2022  

• Prometheus Wetgeving – 24 september - 11 oktober 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 (oktober 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 (20 september 2022) 

• Beknopt verslag van de Commissie voor Justitie (19 oktober 2022) 

• Integraal verslag van de Commissie voor Justitie (6 oktober 2022) 

 

 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/prometheus_wetgeving_6_-_23_september_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/prometheus_wetgeving_24_september_-_11_oktober_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nre-2022-nr-10.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ac873nlfr.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ac912nlfr_1.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ic895nlfr.pdf
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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 (9 september 2022) 

 

Raad van Europa - Europese commissie voor de doeltreffendheid van de rechtspleging 

Dossier spécial - Rapport "Systèmes judiciaires européens - Rapport d'évaluation de la CEPEJ - 

Cycle d'évaluation 2022 (données 2020) (coe.int) (FR) 

 

 

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 

• Belgielex: kruispuntbank wetgeving 

• Gecoördineerde wetgeving  

• 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. 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/paginas_van_55k0091nlfr.pdf
https://www.coe.int/fr/web/cepej/special-file-report-european-judicial-systems-cepej-evaluation-report-2022-evaluation-cycle-2020-data-?p_p_id=56_INSTANCE_Pec933yX8xS5&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-4&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2
https://www.coe.int/fr/web/cepej/special-file-report-european-judicial-systems-cepej-evaluation-report-2022-evaluation-cycle-2020-data-?p_p_id=56_INSTANCE_Pec933yX8xS5&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-4&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2
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/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

