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Algemene info over de juridische nieuwsbrief 

Via deze periodieke juridische nieuwsbrief wil het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) u 

informeren over (nakende) wetgeving en activiteiten binnen zowel de diverse arrondissementen van 

justitie als bij de nationale en internationale instellingen die haar omringen.  

Door het juridische nieuws naar u toe te brengen, willen we u een inzicht bieden in de reeds 

bestaande informatie en documentatie die circuleert binnen justitie en de kennisdeling tussen de 

gerechtelijke instanties verder vergroten.  

 

Taal 

Sommige documenten zijn enkel beschikbaar in het Nederlands, Frans of Engels. 

 

Rubrieken 

De hoofdrubrieken kunnen per nieuwsbrief verschillen naargelang de ontvangen informatie.  

 

Databank IGO Lex 

Wenst u alle informatie uit onze juridische nieuwsbrief IGO Lex te raadplegen op één locatie? Dan 

kan u dit voortaan doen via onze nieuwe 'database IGO Lex'. Deze database verzamelt alle informatie 

afkomstig uit onze juridische nieuwsbrief. Via deze database kan u alle eerdere edities van de 

juridische nieuwsbrief en de bijhorende informatie en documenten raadplegen. 

 

Zelf informatie delen? 

Wenst u eveneens informatie te delen met uw collega's? Geef ons dan een seintje 

via redac_igo@igo-ifj.be. Gelieve er rekening mee te houden dat de informatie die u deelt publiekelijk 

gedeeld mag worden. 

 

Het IGO twittert 

Het IGO is ook actief op Twitter. Via dit kanaal willen we enerzijds specifieke doelgroepen informeren 

over ons opleidingsaanbod die momenteel niet behoren tot de beroepsmagistraten of het 

gerechtspersoneel. Anderzijds is het de bedoeling om via dit kanaal algemene informatie te 

verspreiden zoals ons de IGO Lex, ons jaarverslag, of andere updates zoals de maatregelen die we 

nemen in het kader van het coronavirus.  

Volg onze Twitter via de volgende link: https://twitter.com/igo_ifj  

  

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

 
 

1. Hof van Justitie (www.curia.europa.eu) 

Nieuwsbrief Hof van Justitie – Newsalerts 

Dit is een periodieke nieuwsbrief van het Hof van Justitie van de Europese Unie waarin zowel de 

hangende zaken als de belangrijkste punten van de arresten en conclusies zijn opgenomen. 

 

• Nieuwsalert 28 februari 2023 

• Nieuwsalert 8 maart 2023 

• Lettre d’information 6 au 10 mars 2023 (FR) 

• Lettre d’information 13 au 17 mars 2023 (FR)  

• Lettre d’information 20 au 24 mars 2023 (FR)  

• Gerichtshof der Europäischen Union 6. – 17. März 2023 (DE) 

• Gerichtshof der Europäischen Union 13. – 24. März 2023 (DE) 

• Gerichtshof der Europäischen Union 20. – 31. März 2023 (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-16/22, Arrest van 2/3/2023 – Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en 
recht – Justitiële samenwerking in strafzaken – Richtlijn 2014/41/EU – Europees 
onderzoeksbevel – Artikel 1, lid 1 – Begrip ‚rechterlijke autoriteit’ – Artikel 2, onder c) – 
Begrip ‚uitvaardigende autoriteit’ – Besluit dat is uitgevaardigd door een belastingdienst 
zonder validering door een rechter of een officier van justitie – Belastingdienst die de 
rechten en plichten van het openbaar ministerie uitoefent in het kader van een 
strafrechtelijk belastingonderzoek 

 

• C-718/21, Conclusie van 2/3/2023 – Prejudiciële verwijzing – Artikel 267 VWEU – Begrip 
‚rechterlijke instantie’ – Bevoegdheid van het Hof – Artikel 19, lid 1, tweede alinea, VEU – 
Daadwerkelijke rechtsbescherming op de onder het recht van de Unie vallende gebieden – 
Beginselen van onafzetbaarheid en onafhankelijkheid van rechters – Mogelijkheid om het 
ambt van rechter na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd te blijven uitoefenen 
– Gevolgen van de van de toestemming van een ander orgaan afhankelijk gemaakte 
intentieverklaring om het ambt van rechter na het bereiken van deze leeftijd te blijven 
uitoefenen – Gevolgen van de overschrijding van de termijn voor indiening van een 
dergelijke intentieverklaring 
 

• C-117/22, Arrest van 9/3/2023 – Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in 
burgerlijke zaken – Verordening (EU) nr. 1215/2012 – Bevoegdheid voor door 
consumenten gesloten overeenkomsten – Begrip ‚consument’ – Gedrag van een persoon 
die zich op de hoedanigheid van consument beroept, dat bij de wederpartij bij de 
overeenkomst de indruk kan wekken dat hij voor beroepsdoeleinden handelt 

 

http://www.curia.europa.eu/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_28_februari_hof_van_justitie.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_8_maart_hof_van_justitie.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_6_au_10_mars_2023.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_6_au_10_mars_2023.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_13_au_17_mars_2023.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_13_au_17_mars_2023.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_20_au_24_mars_2023.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_20_au_24_mars_2023.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/gerichtshof_der_europaeischen_union_6._-_17._maerz_2023.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/gerichtshof_der_europaeischen_union_13._-_24._maerz_2023.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/gerichtshof_der_europaeischen_union_20._-_31._maerz_2023.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=270834&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=1967087
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=270840&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=1967087
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=271078&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=1186341
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• C-142/22, Conclusie van 9/3/2023 – Prejudiciële verwijzing – Politiële en justitiële 
samenwerking in strafzaken – Europees aanhoudingsbevel – Kaderbesluit 2002/584/JBZ – 
Artikel 27 – Specialiteitsbeginsel – Vervolging wegens enig ander vóór de overlevering 
begaan feit dan dat welk de reden voor deze overlevering is geweest – Toestemming van 
de uitvoerende rechterlijke autoriteit – Ongeldig Europees aanhoudingsbevel – Gevolgen 
voor het verzoek tot toestemming – Kwestie die in de beslissing tot overlevering definitief is 
afgedaan 

 

• C-354/21, Arrest van 9/3/2023 - Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in 
burgerlijke zaken – Europese erfrechtverklaring – Verordening (EU) nr. 650/2012 – Artikel 
1, lid 2, onder l) – Toepassingsgebied – Artikel 68 – Inhoud van de Europese 
erfrechtverklaring – Artikel 69, lid 5 – Rechtsgevolgen van de Europese erfrechtverklaring – 
Onroerend goed uit de nalatenschap dat in een andere lidstaat is gelegen dan die van de 
erfopvolging – Inschrijving van dat onroerende goed in het vastgoedregister van die lidstaat 
– Wettelijke voorschriften die naar het recht van die lidstaat gelden voor die inschrijving – 
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1329/2014 – Verplicht karakter van formulier V in bijlage 5 
bij deze uitvoeringsverordening 
 

• C-351/21, Arrest van 16/3/2023 - Prejudiciële verwijzing – Harmonisatie van de 
wetgevingen – Betalingsdiensten in de interne markt – Richtlijn 2007/64/EG – Artikel 47, 
lid 1, onder a) – Informatie aan de betaler na de ontvangst van zijn betalingsopdracht – 
Artikelen 58, 60 en 61 – Aansprakelijkheid van de betalingsdienstaanbieder wegens niet-
toegestane transacties – Verplichting van deze betalingsdienstaanbieder om niet-
toegestane transacties terug te betalen aan die betaler – Raamcontracten – Verplichting 
van die betalingsdienstaanbieder om genoemde betaler informatie te verstrekken over de 
betrokken begunstigde 
 

• C-711en712/21 (Belgische zaak), Conclusie van 2/3/2023 - Prejudiciële verwijzing – 
Immigratiebeleid – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikelen 4, 7 
en 47 – Richtlijn 2008/115/EG – Terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde 
landen – Terugkeerbesluit – Wijziging in de omstandigheden betreffende het familie- en 
gezinsleven en de gezondheidstoestand van een onderdaan van een derde land na de 
vaststelling van een terugkeerbesluit – Inroeping van gewijzigde omstandigheden na 
beëindiging van de procedure inzake internationale bescherming – Laatste tijdstip waarop 
gewijzigde omstandigheden kunnen worden ingeroepen – Artikel 267 VWEU – 
Voortbestaan van het hoofdgeding – Verificatieverplichting van de verwijzende rechter – 
Beginsel van loyale samenwerking – Artikel 4, lid 3, VEU – Ontvankelijkheid van de 
prejudiciële verwijzing 

 

• C-695/21 (Belgische zaak), Arrest van 2/3/2023 - Prejudiciële verwijzing – Vrij verrichten 
van diensten – Artikel 56 VWEU – Beperkingen van het vrij verrichten van diensten – 
Kansspelen – Regeling van een lidstaat die in een algemeen reclameverbod voorziet voor 
kansspelinrichtingen – Van rechtswege geldende uitzondering op dit verbod voor de 
inrichtingen die beschikken over een door de autoriteiten van die lidstaat afgegeven 
exploitatievergunning – Geen uitzondering op dit verbod mogelijk voor inrichtingen die zijn 
gelegen in een andere lidstaat 
 

• C-410enC-661/21 (Belgische zaak), Arrest van 2/3/2023 - Prejudiciële verwijzing – 
Migrerende werknemers – Sociale zekerheid – Toepasselijke wetgeving – Verordening 
(EG) nr. 987/2009 – Artikel 5 – A 1-verklaring – Voorlopige intrekking – Dwingende werking 
– Verklaring die op frauduleuze wijze is verkregen of ingeroepen – Verordening (EG) 
nr. 883/2004 – Artikel 13, lid 1, onder b), i) – Persoon die in twee of meer lidstaten 
werkzaamheden in loondienst pleegt te verrichten – Toepasselijkheid van de wettelijke 
regeling van de lidstaat van de zetel – Begrip ,zetel’ – Onderneming die een 
communautaire vervoersvergunning heeft verkregen krachtens de verordeningen (EG) 
nr. 1071/2009 en (EG) nr. 1072/2009 – Invloed – Licentie die op frauduleuze wijze is 
verkregen of ingeroepen 
 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=271087&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=1186341
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=271069&mode=req&pageIndex=3&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=1186341
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=271333&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=380851
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=270839&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=1967087
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=270832&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=1967087
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=270826&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=1967087
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• C-1/23 PPU (Belgische zaak), Conclusie van 9/3/2023 – (alleen beschikaar in het Frans op 
dit moment) - Renvoi préjudiciel – Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique 
d’immigration – Droit au regroupement familial – Directive 2003/86/CE – Réglementation 
d’un État membre permettant aux membres de la famille d’un regroupant d’introduire une 
demande uniquement auprès du poste diplomatique compétent de cet État – Impossibilité 
pour ces membres de se rendre audit poste diplomatique 

 

• C-239/22 (Belgische zaak), Arrest van 9/3/2023 - Prejudiciële verwijzing – 
Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (btw) – Richtlijn 
2006/112/EG – Artikel 12, leden 1 en 2 – Levering van een gebouw of een gedeelte van 
een gebouw en het bijbehorende terrein vóór de eerste ingebruikneming ervan – Ontbreken 
van bepalingen van nationaal recht die de voorwaarden voor toepassing van het criterium 
van de eerste ingebruikneming bevatten – Artikel 135, lid 1, onder j) – Vrijstellingen – 
Levering, na verbouwing, van een gebouw waarvan een eerste ingebruikneming heeft 
plaatsgevonden vóór de verbouwing – Nationale bestuurspraktijk die gebouwen die 
ingrijpende verbouwingen hebben ondergaan gelijkstelt met nieuwe gebouwen 
 

• C-680/21 (Belgische zaak), Conclusie van 9/3/2023 - Prejudiciële verwijzing – Artikel 45 
VWEU – Vrije verkeer van werknemers – Artikel 165 VWEU – Sport – Reglementen van de 
UEFA en de aangesloten nationale voetbalbonden – ‚Home-grown players’ (lokaal 
opgeleide spelers)”  

 

 

Verwijzingsbeschikkingen van Belgische magistraten (prejudiciële vragen) 

 

• Verwijzende rechter: Raad van State 

Datum van de verwijzingsbeslissing: 22 december 2022 

Datum van de indiening: 10 januari 2023 

 
“Moet deel I van de Bijlage bij Beschikking 2002/994/EG betreffende beschermende 
maatregelen ten aanzien van uit China ingevoerde producten van dierlijke oorsprong, zoals 
laatst gewijzigd door Uitvoeringsbesluit 2015/1068/EU tot wijziging van Beschikking 
2002/994/EG betreffende beschermende maatregelen ten aanzien van uit China 
ingevoerde producten van dierlijke oorsprong, aldus worden uitgelegd dat de notie 
'visserijproducten’ zowel bestemd voor menselijke consumptie als producten bestemd voor 
dierlijke consumptie omvat, en dat derhalve visolie bestemd als diervoeder kan worden 
beschouwd als een 'visserijproduct' in de zin van voormelde Bijlage?”  
“Indien het antwoord op de eerste vraag negatief is, schendt deel I van de Bijlage bij 
Beschikking 2002/994/EG betreffende beschermende maatregelen ten aanzien van uit 
China ingevoerde producten van dierlijke oorsprong, zoals laatst gewijzigd door 
Uitvoeringsbesluit 2015/1068/EU tot wijziging van Beschikking 2002/994/EG betreffende 
beschermende maatregelen ten aanzien van uit China ingevoerde producten van dierlijke 
oorsprong, artikel 22, lid 1, van richtlijn 97/78/EG van de Raad van 18 december 1997 tot 
vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor 
producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht, desgevallend 
samengelezen met artikel 1 van het tweede Protocol bij het VWEU betreffende de 
toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid, doordat 
visserijproducten voor menselijke consumptie afkomstig uit China een vrijstelling verkrijgen 
van het invoerverbod uit artikel 2 van voormelde Beschikking 2002/994/EG, terwijl 
visserijproducten voor dierlijke consumptie afkomstig uit China onderworpen zijn aan dat 
invoerverbod?”.   
 

• Verwijzende rechter: Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel 

Datum van de verwijzingsbeslissing: 19 januari 2023 

Datum van de indiening: 31 januari 2023 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=271089&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=931167
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=271079&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=1186341
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=271085&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=1186341
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/c-7-23_-_demande_de_decision_prejudicielle_-_nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/c-7-23_-_demande_de_decision_prejudicielle_-_nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/c-45-23_-_demande_de_decision_prejudicielle_-_nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/c-45-23_-_demande_de_decision_prejudicielle_-_nl.pdf
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"Moet artikel 17, lid 1 van de Richtlijn 2015/2302 van de Raad en het Europees Parlement 
van 25 november 2015 betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen, 
houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en van Richtlijn 2011/83/EU van 
het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Richtlijn 90/314/EEG van de 
Raad, aldus worden uitgelegd dat de daarin verplichte zekerheid ook geldt voor de 
terugbetaling van alle reeds door of namens reizigers betaalde bedragen wanneer de 
reiziger de pakketreisovereenkomst beëindigt op grond van onvermijdbare en 
buitengewone omstandigheden zoals bedoeld in artikel 12, lid van dezelfde richtlijn en de 
organisator failliet wordt verklaard nadat de pakketreisovereenkomst op die grond is 
beëindigd, maar voordat die bedragen aan de reiziger daadwerkelijk zijn terugbetaald 
waardoor die reiziger een financieel verlies lijdt en bijgevolg een economisch risico draagt 
ingeval van faillissement van de reisorganisator?" 

 

• Verwijzende rechter : Rechtbank van eerste aanleg Luik – afdeling Luik 

Datum van de verwijzingsbeslissing : 30 januari 2023 

Datum van de indiening : 10 februari 2023 

 

1) Kan een lidstaat op grond van artikel 135, lid 1, onder i), van richtlijn 2006/112/EG van 
de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting 
over de toegevoegde waarde, en het beginsel van fiscale neutraliteit, alleen langs 
elektronische weg aangeboden kans- en geldspelen uitsluiten van de in deze bepaling 
bedoelde vrijstelling terwijl kans- en geldspelen die niet langs elektronische weg worden 
aangeboden, vrijgesteld blijven van btw?   
2) Kan een lidstaat op grond van artikel 135, lid 1, onder i), van richtlijn 2006/112/EG van 
de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting 
over de toegevoegde waarde, en het beginsel van fiscale neutraliteit, alleen langs 
elektronische weg aangeboden kans- en geldspelen uitsluiten van de in deze bepaling 
bedoelde vrijstelling met uitzondering van loterijen die vrijgesteld blijven van btw ongeacht 
of zij al of niet langs elektronische weg worden aangeboden?  
3) Kan een hogere rechter op grond van artikel [2]67, derde alinea, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie beslissen de gevolgen van een bepaling van 
nationaal recht die hij vernietigt wegens schending van het nationale recht, te handhaven 
zonder zich uit te spreken over de schending van het Unierecht die eveneens voor hem 
werd aangevoerd, en dus zonder een prejudiciële vraag te stellen over de verenigbaarheid 
van die bepaling van nationaal recht met het Unierecht of zonder het Hof te verzoeken om 
een prejudiciële beslissing over de voorwaarden waaronder hij de gevolgen van die 
bepaling zou kunnen handhaven ondanks de onverenigbaarheid ervan met het Unierecht?  
4) Bij een ontkennend antwoord op een van de vorige vragen, kon het Grondwettelijk Hof 
dan de gevolgen voor het verleden handhaven van de bepalingen die het heeft vernietigd 
wegens onverenigbaarheid ervan met de nationale regeling inzake bevoegdheidsverdeling, 
terwijl deze bepalingen ook onverenigbaar waren met btw-richtlijn 2006/112/EG van de 
Raad, en wel teneinde rekening te houden met de budgettaire en administratieve 
moeilijkheden die de terugbetaling van de reeds betaalde belastingen zou teweegbrengen?  
5) Bij een ontkennend antwoord op de vorige vraag, kan de belastingplichtige dan de btw 
terugkrijgen die hij heeft betaald op de werkelijke brutomarge van de door hem 
georganiseerde spelen en weddenschappen, en wel op basis van bepalingen die 
onverenigbaar zijn met richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 
betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde en 
met het beginsel van fiscale neutraliteit? 

 

 

 

 

 

 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/c-73-23_-_demande_de_decision_prejudicielle_-_nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/c-73-23_-_demande_de_decision_prejudicielle_-_nl.pdf
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2. Grondwettelijk Hof (http://www.const-court.be/) 

Arresten van het Grondwettelijk Hof 

• Arresten van het Grondwettelijk Hof - 2 maart 2023 
• Arresten van het Grondwettelijk Hof – 3 maart 2023 
• Arresten van het Grondwettelijk Hof – 9 maart 2023 
• Arresten van het Grondwettelijk Hof – 16 maart 2023 

 

 

Selectie van arresten van het Grondwettelijk Hof 

Selectie van recente publicaties betreffende de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof 

• Januari - Februari 2023 

 

 

 

3. Hof van Cassatie 

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

Arresten van het Hof van Cassatie in de kijker 

 

 

 

 

Februari 

2023 

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. 7 februari 2023, P.22.01492.N  
Straf – Andere straffen – Verbeurdverklaring – Rechten van de mens – 
Verdrag rechten van de mens – Artikel 8 

 

• Cass. 8 februari 2023, P.22.01351.N  (vertaling nog niet beschikbaar) 
Peine – Autres peines – Confiscation – Corruption – Récidive 

 

• Cass. 8 februari 2023, P.22.1021.N (vertaling nog niet beschikbaar) 
Peine – Autres peines – Confiscation – Corruption – Récidive 

 

• Cass. 9 februari 2023, C.21.0364.N (vertaling nog niet beschikbaar) 
Filiation 

 

• Cass. 14 februari 2023, P.22.1547.N  
Onderzoek in strafzaken – Gerechtelijk onderzoek – Bijzondere 
opsporingsmethoden 

 

http://www.const-court.be/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_2_maart_2023.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_2_maart_2023.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_2_maart_2023.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_3_maart_2023.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_3_maart_2023.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_3_maart_2023.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_9_maart_2023.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_9_maart_2023.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_9_maart_2023.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_16_maart_2023.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/gwh-c.c._rechtsleer_doctrine_2023-01-02.pdf
https://juportal.be/
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230207.2N.9/NL
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230208.2F.4/FR
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230208.2F.4/FR
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230209.1F.6/FR
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230214.2N.11/NL
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• Cass. 14 februari 2023, P.22.1303.N  

Onderzoek in strafzaken – Gerechtelijk onderzoek – 
Onderzoeksverrichtingen 
 

• Cass. 14 februari 2023, P.23.0165.N  
Voorlopige hechtenis – Invrijheidstelling onder voorwaarden 

 

• Cass. 21 februari 2023, P. 22.1448.N 
Rechtsplegingsvergoeding 

 

• Cass. 28 februari 2023, P.22.1582.N  
Machten – Wetgevende macht  

 

• Cass. 28 februari 2023, P.22.1750.N  
Rechten van de mens – Verdrag rechten van de mens – Artikel 6 – Artikel 
6.1 

 

• Cass. 28 februari 2023, P.22.1411.N  
Straf - Algemeen – Straf en maatregel – Wettigheid  

 

 

 

 

 

   Universiteiten – Balies – Verenigingen - Andere 

 

1. Universiteiten 

Centre de droit privé 

 

• Les pages n°142 - 1 mars 2023 (FR) 

• Les pages n°143 - 15 mars 2023 (FR) 

 

 

Université Catholique de Louvain 

 

• Cahiers de l’EDEM – 28 février 2023 (FR/EN) 

 

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230214.2N.1/NL
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230214.2N.14/NL
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230221.2N.4/NL
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230228.2N.11/NL
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230228.2N.16/NL
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230228.2N.2/NL
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/newsletter_cepri_-_les_pages_ndeg142_-_1_mars_2023.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/newsletter_cepri_-_les_pages_ndeg142_-_1_mars_2023.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/newsletter_cepri_-_les_pages_ndeg143_-_15_mars_2023.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/newsletter_cepri_-_les_pages_ndeg143_-_15_mars_2023.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/cahiers_de_ledem_-_28_fevrier_2023.pdf
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Université de Liège 

 

• E-News de l'Université de Liège – février 2023 (FR) 

 

 

Tijdschrift voor internationaal privaatrecht 

 

• Tijdschrift voor internationaal privaatrecht 2022/3 

 

 

 

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 10 - 21 februari 2023  

• Prometheus Wetgeving 22 februari - 13 maart 2023 

 

 

 

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 (maart 2023) 

 

 

 

 

 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/universite_de_liege_-_newsletter_-_fevrier_2023.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/tijdschrift_2022_3_dipr-ipr.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsbrief_wetgeving_10_-_21_februari_2023.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsbrief_wetgeving_22_februari_-_13_maart_2023.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nre-2023-nr-3.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 (15 maart 2023) 

• Integraal verslag van de Commissie voor Justitie (8 maart 2023) 

 

 

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 (31 januari 2023) 

• Vragen en antwoorden (14 februari 2023) 

 

 

2. Andere wetgeving – Nuttige links 

Nuttige links 

 

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

• Justel 

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

o Nieuwe JUPORTAL zoekmachine vervangt Jure-Juridat 

  

• Belgisch Staatsblad 

• College van hoven en rechtbanken 

• College van het openbaar ministerie  

• Het openbaar ministerie in beeld 

• Senlex 

• Belgielex: kruispuntbank wetgeving 

• Gecoördineerde wetgeving  

• Lignedroit.be – Archive digitale  

• Fisconet plus van de FOD Financiën 

• Gemeenschappelijke catalogus van de federale bibliotheken 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ac1029nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ac1029nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ic1021nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/paginas_van_55k0102nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/paginas_van_55k0103nl.pdf
https://fmrelay.fed.be/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVk/NDY1PyNzODcrNSNsYTg1ND81NCN2bGJrZHFwd2A4ZzxmM2E0PGA8YWE8NjRgMzVmMzdnMD1mY2BhNjI9Z2dhNmM3NTNmYyNxODQzMzIwMzYxMTcjdGxhODdEMUY2VWBtNTc3Nz01KDdEMUY2VWBvNTc3Nz01I3dmdXE4I2Y4MTwjbWFpODU=&url=https%3a%2f%2fhofvancassatie.be%2fnl
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi.pl
https://iubel.be/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwe_juportal_zoekmachine_vervangt_jure-juridat.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl
https://www.om-mp.be/nl/beleid-beheer/college-openbaar-ministerie
https://www.om-mp.be/nl/over-om/om-beeld
https://senlex.senate.be/nl
https://www.belgielex.be/nl/wetgeving
https://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm
https://bib.kuleuven.be/rbib/collectie/archieven
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet
https://opac.kbr.be/bibfederale/default.aspx?_lg=nl-BE
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• Bibilotheek van de FOD Justitie: https://justitie.belgium.be/nl/bibliotheek 

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

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 

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 

• NIEUW! Website, databank en forum voor justitiële samenwerking in burgerlijke zaken en 

internationaal privérecht: https://www.just-be-europe.be/nl/onthaal/   

  

 

 

https://financien.belgium.be/nl/infotheek
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://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/
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Raad van Europa 

• Knowledge sharing platform (EN) 
 

 

 

Hof van Justitie van de Europese Unie 

• HVJ-EU Gerechtelijke statistieken 2022 
 

 

 

   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://ks.echr.coe.int/web/echr-ks/home
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/cp230042nl.pdf
mailto:redac_igo@igo-ifj.be

