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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°259 

 

Praktische handleiding over de artikels van het Verdrag  

 
In deze handleiding wordt de rechtspraak m.b.t. de artikelen van het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens geanalyseerd en samengevat. U vindt er de belangrijkste 
beginselen terug die ter zake zijn ontwikkeld, alsmede relevante precedenten. 

 
Bron : https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/guides&c 

 

 Case-law Guides by Article 

 

 

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

HVJ-EU: Gerechtelijke statistieken 2021 

Gerechtelijke statistieken 2021  

 

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 maart 2022 

 Nieuwsalert 7 maart 2022 

 Nieuwsalert 15 maart 2022 

 Nieuwsalert 22 maart 2022 

 Nieuwsalert 30 maart 2022 

 Lettre d’information 28 février au 4 mars 2022 (FR) 

 Lettre d’information 7 au 11 mars 2022 (FR) 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/clin_259_bil.pdf
https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/guides&c
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/caselaw_guides_2021_stand_23_augustus_2021_-_internet_nodig.pdf
http://www.curia.europa.eu/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/cp220040nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_1_maart_hof_van_justitie.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_1_maart_hof_van_justitie.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_7_maart_hof_van_justitie.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_7_maart_hof_van_justitie.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_15_maart_hof_van_justitie.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_15_maart_hof_van_justitie.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_22_maart_hof_van_justitie.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_22_maart_hof_van_justitie.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_30_maart_hof_van_justitie.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_30_maart_hof_van_justitie.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_28_fevrier_au_4_mars_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_28_fevrier_au_4_mars_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_7_au_11_mars_2022.pdf
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 Lettre d’information 14 au 18 mars 2022 (FR) 

 Lettre d’information 21 au 25 mars 2022 (FR) 

 Gerichtshof der Europäischen Union 28. Februar – 11. März 2022 (DE) 

 Gerichtshof der Europäischen Union 7. – 18. März 2022 (DE) 

 Gerichtshof der Europäischen Union 14. – 25. März 2022 (DE) 

 Gerichtshof der Europäischen Union 18. März – 1. April 2022 (DE) 

 Gerichtshof der Europäischen Union 28. März – 8. April 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-562en563/21 PPU – Arrest van 22/2/2022 - Prejudiciële verwijzing – Prejudiciële 
spoedprocedure – Justitiële samenwerking in strafzaken – Europees aanhoudingsbevel – 
Kaderbesluit 2002/584/JBZ – Artikel 1, lid 3 – Procedures van overlevering tussen de 
lidstaten – Voorwaarden voor tenuitvoerlegging – Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie – Artikel 47, tweede alinea – Grondrecht op een eerlijk proces voor een 
onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat vooraf bij wet is ingesteld – Structurele of 
fundamentele gebreken – Tweestappentoets – Toepassingscriteria – Verplichting voor de 
uitvoerende rechterlijke autoriteit om concreet en nauwkeurig na te gaan of er 
zwaarwegende en op feiten berustende gronden bestaan om aan te nemen dat de persoon 
tegen wie een Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd in geval van overlevering een 
reëel gevaar loopt dat zijn grondrecht op een eerlijk proces voor een onafhankelijk en 
onpartijdig gerecht dat vooraf bij wet is ingesteld zal worden geschonden 

 

 C-430/21 PPA – Arrest van 22/2/2022 (niet beschikbare in het Nederlands) - Reference for 
a preliminary ruling – Rule of law – Independence of the judiciary – Second subparagraph 
of Article 19(1) TEU – Article 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European 
Union – Primacy of EU law – Lack of jurisdiction of a national court to examine the 
conformity with EU law of national legislation found to be constitutional by the constitutional 
court of the Member State concerned – Disciplinary proceedings 
 

 C-110/21 P – Arrest van 24/2/2022 (niet beschikbare in het Nederlands) - Appeal – Article 
19 of the Statute of the Court of Justice of the European Union – Representation of non-
privileged applicants in direct actions – Connections between the legal representative and 
the represented party which have a manifestly detrimental effect on the representative’s 
capacity to represent that party before the Courts of the European Union – Representation 
by a university teacher – University teacher at the applicant university who has been 
involved in the matter which is the subject of litigation – Possibility of remedying a defect in 
legal representation – Right of access to a court – Limitations 
 

 C-501/20 – Conclusie van 24/2/2022 - Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in 
burgerlijke zaken – Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in 
huwelijkszaken en inzake ouderlijke verantwoordelijkheid – Verordening (EG) nr. 
2201/2003 – Artikelen 3, 7, 8 en 14 – Begrip ‚gewone verblijfplaats’ – Bevoegdheid, 
erkenning, tenuitvoerlegging van beslissingen en samenwerking op het gebied van 
onderhoudsverplichtingen – Verordening (EG) nr. 4/2009 – Artikelen 3 en 7 – Onderdanen 
van twee verschillende lidstaten die als arbeidscontractant van de Unie in een derde staat 
wonen – Vaststelling van de bevoegdheid – Forum necessitatis – Artikel 47 van het 
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 
 

 C-420/20 – Conclusie van 3/3/2022 - Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in 
strafzaken – Richtlijn (EU) 2016/343 – Artikel 8, lid 1 – Recht om aanwezig te zijn bij de 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_14_au_18_mars.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_14_au_18_mars.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_21_au_25_mars_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_21_au_25_mars_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/gerichtshof_der_europaeischen_union_28._februar_-_11._maerz_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/gerichtshof_der_europaeischen_union_28._februar_-_11._maerz_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/gerichtshof_der_europaeischen_union_7._-_18._maerz_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/gerichtshof_der_europaeischen_union_7._-_18._maerz_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/gerichtshof_der_europaeischen_union_14._-_25._maerz_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/gerichtshof_der_europaeischen_union_14._-_25._maerz_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/gerichtshof_der_europaeischen_union_18._maerz_-_1._april_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/gerichtshof_der_europaeischen_union_18._maerz_-_1._april_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/gerichtshof_der_europaeischen_union_28._maerz_-_8._april_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/gerichtshof_der_europaeischen_union_28._maerz_-_8._april_2022.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=254385&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=306706
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=254611&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=805212
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=254603&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=805212
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=254985&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=2102371
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terechtzitting – Artikel 8, lid 2 – Afstand van het recht om bij de terechtzitting aanwezig te 
zijn – Tenuitvoerlegging van een terugkeerbesluit met een daaraan gekoppeld inreis- en 
verblijfsverbod dat is uitgevaardigd tegen een onderdaan van een derde land die in het 
kader van een strafprocedure wordt vervolgd – Verenigbaarheid 
 

 C-804/21 PPU – Conclusie van 10/3/2022 (niet beschikbare in het Nederlands) – 
Reference for a preliminary ruling – Cooperation in criminal matters – European arrest 
warrant – Framework Decision 2002/584/JHA – Surrender of requested persons to the 
requesting judicial authority – Time limit for surrender – Impossibility of surrender due to 
force majeure – Competence to determine whether a situation of force majeure exists – 
Expiry of the time limit for surrender – COVID-19 – Application for asylum 
 

 C-7/21 – Conclusie van 10/3/2022 - Prejudiciële verwijzing – Rechterlijke bevoegdheid en 
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Betekening en 
kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken – Verordening (EG) nr. 
1393/2007 – Artikel 8 – Verordening (EU) nr. 1215/2012 – Artikel 45, lid 1, onder b), en 
artikel 46 – Beslissing gegeven in een lidstaat en waarvan enkel in de taal van die lidstaat 
kennis is gegeven in een andere lidstaat – Regeling van de eerste lidstaat krachtens welke 
binnen acht dagen verzet tegen deze beslissing moet worden aangetekend – Recht op een 
eerlijk proces – Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 
  

 C-498/20 – Arrest van 10/3/2022 - Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in 
burgerlijke zaken – Verordening (EU) nr. 1215/2012 – Artikel 7, punt 2 – Rechterlijke 
bevoegdheid ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad – Vordering van een 
curator tegen een derde ten behoeve van schuldeisers – Plaats waar het schadebrengende 
feit zich heeft voorgedaan – Artikel 8, punt 2 – Vordering tot tussenkomst door een 
collectieve belangenbehartiger – Verordening (EG) nr. 864/2007 – Werkingssfeer – 
Algemene regel 
  

 C-177/20 – Arrest van 10/3/2022 - Prejudiciële verwijzing – Beginselen van het Unierecht – 
Voorrang – Rechtstreekse werking – Loyale samenwerking – Artikel 4, lid 3, VEU – Artikel 
63 VWEU – Verplichtingen voor een lidstaat op grond van een prejudicieel arrest – 
Uitlegging van een Unierechtelijke regel in een prejudicieel arrest van het Hof – Verplichting 
om volle werking te geven aan het Unierecht – Verplichting voor een nationale rechterlijke 
instantie om een nationale regeling die in strijd is met het Unierecht, zoals uitgelegd door 
het Hof, buiten toepassing te laten – Bestuurlijk besluit dat bij gebreke van een beroep in 
rechte onherroepelijk is geworden – Gelijkwaardigheidsbeginsel en 
doeltreffendheidsbeginsel – Aansprakelijkheid van de lidstaat 
 

 C-483/20 (Belgische zaak) – Arrest van 22/2/2022 - Prejudiciële verwijzing – 
Gemeenschappelijk asielbeleid – Gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en 
intrekking van de internationale bescherming – Richtlijn 2013/32/EU – Artikel 33, lid 2, 
onder a) – Niet-ontvankelijkheid van een verzoek om internationale bescherming dat in een 
lidstaat is ingediend door een derdelander die in een andere lidstaat de vluchtelingenstatus 
heeft verkregen, terwijl het minderjarige kind van die derdelander, dat de 
subsidiairebeschermingsstatus geniet, in de eerste lidstaat verblijft – Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie – Artikel 7 – Recht op eerbiediging van het familie- en 
gezinsleven – Artikel 24 – Belangen van het kind – Geen schending van de artikelen 7 en 
24 van het Handvest van de grondrechten wegens de niet-ontvankelijkheid van het verzoek 
om internationale bescherming – Richtlijn 2011/95/EU – Artikel 23, lid 2 – Verplichting voor 
de lidstaten om ervoor te zorgen dat het gezin van personen die internationale 
bescherming genieten in stand wordt gehouden 
 

 C-52en53/21 (Belgische zaak)– Arrest van 24/2/2022 - Prejudiciële verwijzing – Vrij 
verrichten van diensten – Artikel 56 VWEU – Beperkingen – Belastingwetgeving – 
Vennootschapsbelasting – Verplichting voor de afnemers van diensten om bewijsstukken 
betreffende bedragen die in rekening zijn gebracht door in een andere lidstaat gevestigde 
dienstverrichters, op te stellen en aan de belastingdienst over te leggen – Geen dergelijke 
verplichting voor zuiver interne dienstverrichtingen – Rechtvaardiging – Doeltreffendheid 
van de belastingcontroles – Evenredigheid 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=255450&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=697001
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=255446&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=697001
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=255424&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=697001
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=255422&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=697001
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=254383&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=306706
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=254598&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=805212
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 C-463/20 (Belgische zaak) – Arrest van 24/2/2022 - Prejudiciële verwijzing – Milieu – 
Richtlijn 2011/92/EU – Milieueffectbeoordeling van bepaalde projecten – Richtlijn 
92/43/EEG – Instandhouding van de natuurlijke habitats – Verhouding tussen de 
beoordelings- en vergunningsprocedure van artikel 2 van richtlijn 2011/92/EU en een 
nationale procedure tot afwijking van de in richtlijn 92/43/EEG bedoelde maatregelen ter 
bescherming van de soorten – Begrip ‚vergunning’ – Complex besluitvormingsproces – 
Beoordelingsplicht – Materiële draagwijdte – Procedurele fase waarin de inspraak van het 
publiek in de besluitvorming moet worden gewaarborgd 
 

 C-283/20 (Belgische zaak) – Arrest van 24/2/2022 - Prejudiciële verwijzing – 
Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) – Rechtsstaatmissie van de 
Europese Unie in Kosovo (Eulex Kosovo) – Gemeenschappelijk optreden 2008/124/GBVB 
– Artikel 8, leden 3 en 5, artikel 9, lid 3, en artikel 10, lid 3 – Hoedanigheid van werkgever 
van missiepersoneel – Artikel 16, lid 5 – Subrogerende werking 
 

 C-60/21 (Belgische zaak) – Arrest van 10/3/2022 (beschikbare alleen in het Frans) – 
Manquement d’État – Article 45 TFUE – Article 28 de l’accord sur l’Espace économique 
européen – Libre circulation des travailleurs – Fiscalité directe – Impôt sur le revenu – 
Déductions – Rentes alimentaires – Égalité de traitement – Discrimination entre 
contribuables résidents et non-résidents 

 

 

 

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

Arresten van het Grondwettelijk Hof 

 Arresten van het Grondwettelijk Hof - 24 februari 2022 

 Arresten van het Grondwettelijk Hof – 10 maart 2022 

 Arresten van het Grondwettelijk Hof – 17 maart 2022 

 Arresten van het Grondwettelijk Hof – 24 maart 2022 

 

Selectie van arresten van het Grondwettelijk Hof 

Selectie van recente publicaties betreffende de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof 

 Januari – februari 2022 

 

 

 

 

 

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=254592&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=805212
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=254587&mode=req&pageIndex=3&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=805212
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=255461&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=FR&cid=697001
http://www.const-court.be/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_24_februari_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_24_februari_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_10_maart_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_10_maart_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_17_maart_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_17_maart_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_24_maart_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/gwh-c.c._rechtsleer_doctrine_2022-01-02.pdf


8 
IGO Lex – 29.03.2022 

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 

 

 

 

 

Februari 

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. 1 februari 2022,  P.21.1222.N-P.21.1190.N 
Rechten van de mens - Verdrag rechten van de mens - Artikel 6  - 
Heropening van de rechtspleging 

 

 Cass. 1 februari 2022, P.21.1205.N 
Rechten van de mens - Verdrag rechten van de mens - Artikel 6  - 
Heropening van de rechtspleging 

 

 Cass. 1 februari 2022, P.21.1286.N 
Rechten van de mens - Verdrag rechten van de mens - Artikel 6  - 
Heropening van de rechtspleging 

 

 Cass. 4 februari 2022, C.20.0236.N (Vertaling nog niet beschikbaar) 
Résponsabilite hors contrat - Obligation de réparer – Animaux 

 

 Cass. 8 februari n2022, P.21.1555.N 
Wegverkeer - Wegverkeerswet - Wetsbepalingen - Artikel 4 

 

 Cass. 8 februari 2022, P.21.1515.N  
Cassatie – verzoek tot intrekking arrest Hof Cassatie - Algemeen opdracht 
en bestaansreden van het Hof - Aard van het cassatiegeding 

 

 

 

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 februari 2022 

 

 

 

 

 

 

 

https://juportal.be/
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220201.2N.8/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4=
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220201.2N.9/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4=
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220201.2N.12/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4=
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220204.1F.6/FR?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4=
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220208.2N.8/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4=
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220208.2N.1/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4=
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lb_2022_02_nl.pdf


9 
IGO Lex – 29.03.2022 

Doctrine uit de juridische tijdschriften 

 

 

Cour d’appel d’Anvers 

Hof van beroep Antwerpen 

Documentatieoverzicht van recent gepubliceerde wetgeving, rechtsleer en rechtspraak 

inzakestrafrecht en strafprocesrecht.  

 Documentatieoverzicht penaal (editie 168) (januari-februari 2022) 

 

 

 

   Universiteiten – Balies – Verenigingen - Andere 

 

1. Universiteiten 

Université de Liège 

 

 E-News de l'Université de Liège - Février 2022 (FR) 

 E-News de l'Université de Liège - Mars 2022 (FR) 
 

 

Université Catholique de Louvain 

 

 Cahiers de l’EDM – 28 février 2022 (FR/EN) 

 

Centre de droit privé 

 

 Les pages n°118 – 1 mars 2022 (FR) 

 Les pages n°119 – 15 mars 2022 (FR) 

 

 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/documentatieoverzicht_penaal_editie_168_20220301.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/universite_de_liege_-_newsletter_-_fevrier_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/universite_de_liege_-_newsletter_-_fevrier_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/universite_de_liege_-_newsletter_-_mars_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/cahiers_de_ledm_-_28_fevrier_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/newsletter_cepri_-_les_pages_ndeg118_-_1_mars_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/newsletter_cepri_-_les_pages_ndeg119_-_15_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 – 11 - 24 februari 2022 

 Prometheus Wetgeving – 25 februari - 17 maart 2022 
 

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

 Prometheus Advocatuur & Bibliotheek - Maart 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 (maart 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 februari 2022) 

 Integraal verslag van de Commissie voor Justitie (9 maart 2022) 

 

 

 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/prometheus_wetgeving_11_-_24_februari_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/prometheus_wetgeving_11_-_24_februari_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/prometheus_wetgeving_25_februari_-_17_maart_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/prometheus_wetgeving_25_februari_-_17_maart_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsbrief_advocatuur_en_bibliotheek_maart_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nre-2022-nr-3.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ac710.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ac710.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ic717nl.pdf
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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 (24 januari 2022) 

 Vragen en antwoorden (31 januari 2022) 

 Vragen en antwoorden (11 februari 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 (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_55k0075nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/paginas_van_55k0075nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/paginas_van_55k0076nlfr.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/paginas_van_55k0076nlfr.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/paginas_van_55k0077nl.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi.pl
https://iubel.be/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwe_juportal_zoekmachine_vervangt_jure-juridat.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl
https://www.om-mp.be/nl/beleid-beheer/college-openbaar-ministerie
https://senlex.senate.be/nl
https://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 

 

 

   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

