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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
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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 1 juni 2022

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nieuwsalert 8 juni 2022
Nieuwsalert 15 juni 2022
Nieuwsalert 21 juni 2022
Lettre d’information 7 au 10 juin 2022 (FR)
Lettre d’information 13 au 17 juin 2022 (FR)
Lettre d’information 20 au 24 juin 2022 (FR)
Gerichtshof der Europäischen Union 30. Mai – 10. Juni 2022 (DE)
Gerichtshof der Europäischen Union 6. – 17. Juni 2022 (DE)
Gerichtshof der Europäischen Union 13. – 24. Juni 2022 (DE)
Gerichtshof der Europäischen Union 17. Juni – 1. Juli 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-196/21, Arrest van 2/6/2022 - Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in
burgerlijke zaken – Betekening en kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke
stukken – Verordening (EG) nr. 1393/2007 – Artikel 5 – Vertaling van stukken – Dragen van
de vertaalkosten door de aanvrager – Begrip ‚aanvrager’ – Op initiatief van de aangezochte
rechter gedane kennisgeving van gerechtelijke stukken aan interveniënten in de procedure

•

C-617/20, Arrest van 2/6/2022 - Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in
burgerlijke zaken – Maatregelen betreffende het erfrecht – Verordening (EU) nr. 650/2012 –
Artikelen 13 en 28 – Geldigheid van de verklaring van verwerping van een nalatenschap –
Erfgenaam met verblijfplaats in een andere lidstaat dan de lidstaat van het gerecht dat
bevoegd is om uitspraak te doen over de erfopvolging – Verklaring die wordt afgelegd voor
het gerecht in de lidstaat van de gewone verblijfplaats van die erfgenaam

•

C-203/21, Conclusie van 9/6/2022 - Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in
strafzaken – Kaderbesluit 2005/212/JBZ – Toepasselijkheid – Oplegging van een geldelijke
sanctie aan een rechtspersoon wegens niet-betaling van belastingschulden –
Strafrechtelijke sanctie – Vermoeden van toerekening van het strafbare feit aan de
rechtspersoon – Vermoeden dat het strafbare feit is gepleegd – Handvest van de
grondrechten van de Europese Unie – Artikelen 47 tot en met 49 – Legaliteitsbeginsel en
beginsel van evenredigheid inzake delicten en straffen – Vermoeden van onschuld –
Rechten van de verdediging – Evenredigheid
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•

C-520/20, Arrest van 16/6/2022 - Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in
strafzaken – Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) – Besluit
2007/533/JBZ – Artikelen 38 en 39 – Signalering van een gezocht voorwerp –
Doelstellingen van de signalering – Inbeslagneming of gebruik als bewijsmateriaal in een
strafprocedure – Uitvoering – Nodige maatregelen en een in een signalering gevraagde
maatregel – Afgifte van het in beslag genomen voorwerp aan de signalerende lidstaat –
Nationale regeling op grond waarvan de uitvoering van de signalering niet kan worden
geweigerd

•

C-383&384/21 (Belgische zaak), Conclusie van 9/6/2022 - Prejudiciële verwijzing –
Richtlijn 2014/24/EU – Overheidsopdrachten – Diensten, werken en de promotie van
werken – Inhousegunning – Door verschillende aanbestedende diensten gecontroleerde
inhouse-entiteit – Toepasselijkheid van de richtlijn

•

C-265/21 (Belgische zaak), Conclusie van 16/6/2022 - Prejudiciële verwijzing – Ruimte
van vrijheid, veiligheid en recht – Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging
van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Verordening (EG) nr. 44/2001 – Artikel 5,
punt 1 – Bevoegdheid ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst – Begrip
‚verbintenissen uit overeenkomst’ – Vordering tot vaststelling van een eigendomsrecht dat
is gebaseerd op twee opeenvolgende overeenkomsten – Overeenkomst die in aanmerking
moet worden genomen ter bepaling van de plaats waar de verbintenis die aan de eis ten
grondslag ligt, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd – Recht dat van toepassing is op
verbintenissen uit overeenkomst – Verordening (EG) nr. 593/2008

•

C-230/21 (Belgische zaak), Conclusie van 16/6/2022 - Prejudiciële verwijzing –
Immigratiebeleid – Richtlijn 2003/86/EG – Recht op gezinshereniging – Begrip
‚alleenstaande minderjarige’ – Recht van een vluchteling op gezinshereniging met zijn
ouders – Minderjarige vluchteling die gehuwd is op het ogenblik waarop hij het grondgebied
van een lidstaat betreedt – Kindhuwelijk dat niet erkend is in die lidstaat

•

C-229/21 (Belgische zaak), Arrest van 16/6/2022 - Prejudiciële verwijzing – TransEuropees vervoersnetwerk – Verordening (EU) nr. 1315/2013 – Artikel 15, lid 1 –
Binnenvaartinfrastructuur – Binnenhavens – Verplichting van een lidstaat om binnenhavens
aan te sluiten op de weg- en spoorweginfrastructuur – Afschaffing van de aansluiting op
een van die twee soorten vervoersinfrastructuur – Voorwaarden

Verwijzingsbeschikkingen van Belgische magistraten (prejudiciële vragen)

•

Verwijzende rechter: Hof van Cassatie
Datum van de verwijzingsbeslissing : 7 april 2022
Datum van de indiening : 28 april 2022
“Dient artikel 1.1 van Richtlijn 2009/103/EG van 16 september 2009 van het Europees
Parlement en de Raad betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid
waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de
controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid, zoals van toepassing vóór de
wijziging bij Richtlijn 2021/2118 van 24 november 2021 van het Europees Parlement en de
Raad tot wijziging van voormelde richtlijn, waarin “voertuigen” worden gedefinieerd als “alle
rij- of voertuigen die bestemd zijn om zich anders dan langs spoorstaven over de grond te
bewegen en die door een mechanische kracht kunnen worden gedreven, alsmede al dan
niet aan de rij- of voertuigen gekoppelde aanhangwagens en opleggers”, aldus te worden
begrepen dat een elektrische fiets (‘speed pedelec’) waarvan de motor slechts
trapondersteuning biedt zodat de fiets niet autonoom, zonder spierkracht, kan
voortbewegen, doch enkel door gebruik van motorkracht en spierkracht en een elektrische
fiets die voorzien is van een boostfunctie, waardoor de fiets bij het indrukken van de

5
IGO Lex – 27.06.2022

boostknop, zonder trappen versnelt tot een snelheid van 20 km/u, doch waarbij spierkracht
nodig is om de boostfunctie te kunnen gebruiken, geen voertuigen zijn zoals bedoeld in
deze richtlijn?”

2. Grondwettelijk Hof (http://www.const-court.be/)
Arresten van het Grondwettelijk Hof

•
•
•

Arresten van het Grondwettelijk Hof – 25 mei 2022
Arresten van het Grondwettelijk Hof – 9 juni 2022
Arresten van het Grondwettelijk Hof – 16 juni 2022

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
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.
Mei 2022

•

Cass. 17 mei 2022, P.22.0118.N (traduction pas encore disponible)
Rechten van de mens - Internationaal verdrag burgerrechten en politieke
rechten - Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten - Wettigheid van
besluiten en verordeningen - Gemeente

•

Cass. 24 mei 2022, P.22.0050.N (criminele organisatie) (traduction pas
encore disponible)
Misdrijf – Toerekenbaarheid – Rechtspersoonlijkheid - Vereniging van
misdadigers

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 mei 2022
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Jaarverlag 2021
Jaarverslag van het Hof van Cassatie 2021

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.
Geselecteerde rechtsleer door het Hof van Beroep te Brussel

•

Mei 2022

Geselecteerde rechtsleer door het Parket-Generaal van het Hof van Beroep te Brussel

•
•

Maart 2022
April 2022

Universiteiten – Balies – Verenigingen - Andere
1. Universiteiten
Centre de droit privé

•
•

Les pages n°123 – 25 mai 2022 (FR)
Les pages n°124 – 1 juin 2022 (FR)
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Université de Liège

•
•

E-News de l'Université de Liège - Mai 2022 (FR)
Newsletter n°25 (FR)

Université Catholique de Louvain

•

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

2. Balies
Balie van Antwerpen
Nieuwsbrief ‘Prometheus wetgeving’ van de bibliotheek en studiedienst van de balie van Antwerpen.
De nieuwsbrief geeft een overzicht van wetgeving, regelgeving en rechtspraak inzake publiek,
burgerlijk, gerechtelijk, commercieel, economisch, strafrechtelijk, fiscaal en sociaal recht.

•

Prometheus Wetgeving – 21 mei – 16 juni 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 (juni 2022)
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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 (25 mei 2022)
Beknopt Verslag van de Commissie voor Justitie (31 mei 2022)
Beknopt Verslag van de Commissie voor Justitie (8 juni 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 (21 april 2022)
• Vragen en antwoorden (2 mei 2022)

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 doen voor de Infotheek.
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Dit formulier kan verstuurd worden via mail naar bib.noga@minfin.fed.be.
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
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.
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