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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°254 

 

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

 Factsheets 2021 (laatste update van 27 augustus 2020) 

 

Verschillende handboeken Europees recht 

 

 Handboek over het Europese non-discriminatierecht Editie 2018  

 Handboek Europees recht op het gebied van asiel, grenzen en immigratie 

 Handboek Europese gegevensbeschermingswetgeving Editie 2018 

 Handboek over het Europese recht inzake de rechten van het kind 

 Handboek betreffende Europese wetgeving inzake de toegang tot het recht 
 

 

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 

 

 

 

 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/clin_254_bil.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/fact_sheets_2021-_stand_27_augustus_2021_-_internet_nodig_0.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_non_discri_law_NLD.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_asylum_NLD.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_data_protection_NLD.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_rights_child_NLD.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_access_justice_NLD.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
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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 27 september 2021 

 Nieuwsalert 6 oktober 2021 

 Nieuwsalert 11 oktober 2021 

 Nieuwsalert 26 oktober 2021 

 Lettre d’information 20 au 24 septembre 2021 (FR) 

 Lettre d’information 4 au 8 octobre 2021 (FR) 

 Lettre d’information 11 au 15 octobre 2021 (FR) 

 Lettre d’information 18 au 22 octobre 2021 (FR) 

 Gerichtshof der Europäischen Union 20. September - 1. Oktober 2021 (DE) 

 Gerichtshof der Europäischen Union 27. September - 8. Oktober 2021 (DE) 

 Gerichtshof der Europäischen Union 4. - 15. Oktober 2021 (DE) 

 Gerichtshof der Europäischen Union 7. - 22. Oktober 2021 (DE) 

 Gerichtshof der Europäischen Union 18. - 29. Oktober 2021 (DE) 

 Gerichtshof der Europäischen Union 25. Oktober - 12. November 2021 (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-251/20 – Conclusie van 16/9/2021 - Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in 
burgerlijke zaken – Verordening nr. 1215/2012 – Publicatie op internet van smadelijke 
uitlatingen over een rechtspersoon – Vorderingen tot rectificatie van gegevens, verwijdering 
van content en vergoeding van geleden schade – Rechterlijke bevoegdheid om kennis te 
nemen van vorderingen tot vergoeding van geleden schade – Strategische rechtszaken 
tegen publieke participatie (SLAPP) 

 

 C-177/20 – Conclusie van 16/9/2021 - Prejudiciële verwijzing – Beginselen van Unierecht – 
Voorrang – Rechtstreekse werking – Conflict tussen Unierecht en nationaal recht – Inbreuk 
op het Unierecht vastgesteld door het Hof van Justitie in een prejudiciële beslissing en een 
inbreukprocedure – Verplichtingen en rechten van nationale administratieve autoriteiten en 
rechterlijke instanties – Buiten toepassing laten van nationaal recht in vergelijkbare, maar 
niet identieke zaken als aan de orde in de prejudiciële beslissing – Administratief besluit dat 
definitief wordt wanneer het niet voor de rechter wordt aangevochten – Buiten toepassing 
laten of intrekken van een dergelijk besluit wegens strijdigheid met het Unierecht – 
Rechtspraak die voortvloeit uit het arrest Kühne & Heitz (C-453/00) 

 

 C-296/20 – Arrest van 30/9/2021 - Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in 
burgerlijke zaken – Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van 
beslissingen – Burgerlijke en handelszaken – Lugano II-Verdrag – Artikel 15, lid 1, onder c) 
– Bevoegdheid voor door consumenten gesloten overeenkomsten – Overbrenging van de 
woonplaats van de consument naar een andere door het verdrag gebonden staat 

 

 C-581/20 – Arrest van 6/10/2021 (niet beschikbare in het Nederlands of in het Engels) - 
Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 
1215/2012 – Article 1er, paragraphe 1 – Matière civile et commerciale – Article 35 – 

http://www.curia.europa.eu/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_27_september_hof_van_justitie.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_6_oktober_hof_van_justitie.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_11_oktober_hof_van_justitie.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_26_oktober_hof_van_justitie.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_cour_de_justice_du_20_au_24_septembre.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_cour_de_justice_du_4_au_8_octobre_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_cour_de_justice_du_11_au_15_octobre_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_cour_de_justice_du_18_au_22_octobre_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/gerichtshof_der_europaeischen_union_20._september_-_1._oktober_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/gerichtshof_der_europaeischen_union_27._september_-_8._oktober_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/gerichtshof_der_europaeischen_union_4._-_15._oktober_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/gerichtshof_der_europaeischen_union_7._-_22._oktober_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/gerichtshof_der_europaeischen_union_18._-_29._oktober_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/gerichtshof_der_europaeischen_union_25._oktober_-_12._november_2021.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=246102&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=183740
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=246101&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=183740
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=246786&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=3539364
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=247064&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=FR&cid=6402248
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Mesures provisoires et conservatoires – Action fondée sur un contrat de travaux de 
construction d’une voie expresse publique conclu entre une autorité publique et deux 
sociétés de droit privé – Demande en référé liée aux pénalités et aux garanties découlant 
de ce contrat – Décision en référé déjà rendue par une juridiction compétente sur le fond 

 

 C-368&369/20 – Conclusie van 6/10/2021 (niet beschikbare in het Nederlands of in het 
Engels) – Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Code frontières 
Schengen – Règlement (UE) 2016/399 – Article 25 – Réintroduction temporaire du contrôle 
aux frontières intérieures – Réglementation nationale prévoyant plusieurs périodes 
successives de contrôle – Proportionnalité – Article 72 TFUE – Libre circulation des 
personnes – Article 4, paragraphe 2, TUE 

 

 C-338/20 – Arrest van 6/10/2021 - Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid 
en recht – Justitiële samenwerking in strafzaken – Wederzijdse erkenning – Geldelijke 
sancties – Kaderbesluit 2005/214/JBZ – Gronden tot weigering van erkenning of 
tenuitvoerlegging – Artikel 20, lid 3 – Besluit waarbij een geldelijke sanctie wordt opgelegd 
– Eerbiediging van de rechten van de verdediging – Kennisgeving van stukken in een taal 
die de veroordeelde niet begrijpt – Vertaling van de essentiële elementen van het besluit 

 

 C-136/20 – Arrest van 6/10/2021 -  Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de 
justice – Décision-cadre 2005/214/JAI – Exécution des sanctions pécuniaires – Principe de 
reconnaissance mutuelle – Article 5, paragraphe 1 – Infractions donnant lieu à la 
reconnaissance et à l’exécution des décisions de sanction sans contrôle de la double 
incrimination du fait – Article 5, paragraphe 3 – Infractions pour lesquelles l’État membre a 
la possibilité de subordonner la reconnaissance et l’exécution des décisions de sanction à 
la double incrimination du fait – Contrôle par l’État membre d’exécution de la qualification 
juridique donnée à l’infraction par l’État membre d’émission dans le certificat accompagnant 
la décision de sanction 

 

 C-487/19 – Arrest van 6/10/2021 - Prejudiciële verwijzing – Rechtsstaat – Daadwerkelijke 
rechtsbescherming op de onder het Unierecht vallende gebieden – Artikel 19, lid 1, tweede 
alinea, VEU – Beginselen van onafzetbaarheid en onafhankelijkheid van rechters – 
Onvrijwillige overplaatsing van een rechter bij een gewone rechterlijke instantie – Beroep – 
Niet-ontvankelijkheidsbeschikking van een rechter bij de Sąd Najwyższy (Izba Kontroli 
Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych) [hoogste rechterlijke instantie in burgerlijke zaken en 
strafzaken (kamer voor bijzondere controle en publieke zaken), Polen] – Rechter benoemd 
door de president van de Republiek Polen op basis van een besluit van de nationale raad 
voor de rechtspraak ondanks een rechterlijke beslissing tot opschorting van de 
tenuitvoerlegging van dat besluit in afwachting van een prejudiciële beslissing van het Hof – 
Rechter die geen vooraf bij wet ingesteld onafhankelijk en onpartijdig gerecht vormt – 
Voorrang van het Unierecht – Mogelijkheid om een dergelijke niet-
ontvankelijkheidsbeschikking non-existent te verklaren 
 

 C-281/20 – Arrest van 21/10/2021 (niet beschikbare in het Nederlands of in het Engels) - 
Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2012/13/UE – 
Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales – Article 6, paragraphe 3 – 
Droits des suspects ou des personnes poursuivies d’être informés de leurs droits – Articles 
47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Législation 
nationale ne prévoyant pas de voie procédurale pour remédier après une audience 
préliminaire aux imprécisions et aux lacunes entachant le contenu de l’acte d’accusation 
 

 C-845/19&C-863/19 – Arrest van 21/10/2021 (niet beschikbare in het Nederlands of in het 
Engels) – Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 
2014/42/UE – Gel et confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union 
européenne – Champ d’application – Confiscation des avoirs illégalement acquis – 
Avantage économique résultant d’une infraction pénale n’ayant pas fait l’objet d’une 
condamnation – Article 4 – Confiscation – Article 5 – Confiscation élargie – Article 6 – 
Confiscation des avoirs des tiers – Conditions – Confiscation d’une somme d’argent 
revendiquée comme appartenant à un tiers – Tiers n’ayant pas le droit de se constituer 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=247108&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=FR&cid=6402248
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247061&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6855556
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247059&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6856183
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247021&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6857034
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=247868&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=FR&cid=21295551
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=247864&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=FR&cid=21295551
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partie à la procédure de confiscation – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne 

 

 C-337/19P (Belgische zaak) – Arrest van 16/9/2021 - Hogere voorziening – Staatssteun – 
Steunregeling die door het Koninkrijk België ten uitvoer is gelegd – Vrijstelling van 
overwinst – Voorafgaande beslissing in fiscale zaken (taxruling) – Vaste administratieve 
praktijk – Verordening (EU) 2015/1589 – Artikel 1, onder d) – Begrip ‚steunregeling’ – 
Begrip ‚regeling’ – Begrip ‚verdere uitvoeringsmaatregelen’ – Omschrijving van de 
begunstigden ‚op algemene en abstracte wijze’ – Incidentele hogere voorziening – 
Ontvankelijkheid – Fiscale autonomie van de lidstaten 

 

 C-483/20 (Belgische zaak) – Conclusie van 30/9/2021 - Prejudiciële verwijzing – 
Gemeenschappelijk beleid inzake asiel en subsidiaire bescherming – Minderjarig kind dat in 
een lidstaat internationale bescherming geniet – Gemeenschappelijke procedures voor de 
toekenning en intrekking van de internationale bescherming – Richtlijn 2013/32/EU – Artikel 
33, lid 2, onder a) – Niet-ontvankelijkheid van het verzoek om internationale bescherming 
van de ouder omdat hem eerder reeds de vluchtelingenstatus is toegekend in een andere 
lidstaat – Recht op eerbiediging van het gezinsleven – Belangen van het kind – Artikelen 7, 
18 en 24 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Reëel en 
gebleken risico op een behandeling die in strijd is met het recht op eerbiediging van het 
gezinsleven – Normen voor de erkenning van derdelanders of staatlozen als personen die 
internationale bescherming genieten – Richtlijn 2011/95/EU 
 

 C-13/20 (Belgische zaak) – Arrest van 6/10/2021 – Prejudiciële verwijzing – Auteursrecht 
en naburige rechten – Rechtsbescherming van computerprogramma’s – Richtlijn 
91/250/EEG – Artikel 5 – Uitzonderingen op handelingen waarvoor toestemming nodig is – 
Handelingen die voor de rechtmatige verkrijger noodzakelijk zijn om fouten te verbeteren – 
Begrip – Artikel 6 – Decompilatie – Voorwaarden 
 

 

Verwijzingsbeschikkingen van Belgische magistraten (prejudiciële vragen) 

 Verwijzende rechter: Rechtbank van eerste aanleg Eupen (FR) 
D atum van de verwijzingsbeslissing: 4 januari 2021 
Datum van de indiening: 14 januari 2021 
 

Une réglementation nationale qui, telle qu’appliquée par la défenderesse, subordonne 
l’exemption de l’obligation de procéder à une nouvelle immatriculation, pour l’utilisation d’un 
véhicule de fonction étranger mis à la disposition d’un gérant (ou d’un membre d’une 
profession libérale) demeurant en Belgique par une entreprise (dotée ou non de la 
personnalité juridique) établie dans un autre État membre de l’Union que la Belgique, à la 
condition que ce gérant (ou ce membre) dispose à bord du véhicule d’une attestation de 
l’entreprise ou de la preuve d’un ordre (c’est-à-dire d’une attestation au sens de l’article 3, 
paragraphe 2, point 2, de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation de 
véhicules) est-elle contraire aux dispositions pertinentes du droit de l’Union et, en particulier, à 
l’article 49 TFUE (liberté d’établissement) et l’article 56 TFUE (libre prestation de services) ? 

- La condition à laquelle est subordonnée l’utilisation d’un véhicule de fonction immatriculé à 
l’étranger mis à la disposition d’un associé gérant vivant en Belgique, à savoir la perception 
par celui-ci d’un salaire ou d’un revenu auprès de l’entreprise, est-elle compatible avec les 
dispositions pertinentes du droit de l’Union et, en particulier, avec l’article 49 TFUE (liberté 
d’établissement) et l’article 56 TFUE (libre prestation de services) ? 

- Une réglementation nationale, telle que décrite ci-dessus et mise en oeuvre par la 

défenderesse, est-elle justifiée par des exigences de sécurité publique ou d’autres mesures 

de protection et est-il nécessaire, pour atteindre l’objectif poursuivi, que cette 

réglementation, qui est interprétée en ce sens que doivent obligatoirement se trouver à 

bord du véhicule à la fois la preuve d’un ordre et une attestation de mise à disposition du 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=246081&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=183740
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=246806&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3539364
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247056&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6857202
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/c-23-21_-_ordonnance_-_art._99_-_fr.pdf
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véhicule, soit respectée, ou cet objectif aurait-il pu être atteint autrement et par des moyens 

moins stricts et moins formalistes ? 

Ordonnance de la Cour de justice de l’Union européenne du 23 septembre 2021 

 

 

 

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

Arresten van het Grondwettelijk Hof 

 Arresten van het Grondwettelijk Hof – 16 september 2021 

 Arresten van het Grondwettelijk Hof – 23 september 2021 

 Arresten van het Grondwettelijk Hof – 30 september 2021 

 Arresten van het Grondwettelijk Hof – 7 oktober 2021 

 Arresten van het Grondwettelijk Hof – 14 oktober 2021 

 Arresten van het Grondwettelijk Hof – 21 oktober 2021 

 

 

Selectie van arresten van het Grondwettelijk Hof 

Selectie van recente publicaties betreffende de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof 

 Mei – Augustus 2021 

 

 

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 

2021 

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. 14 september 2021, P.21.0872.N  
Redenen van de vonnissen en arresten - op conclusie - Strafzaken 
(geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) 

 

 Cass. 17 september 2021, C.20.0254.N  
Responsabilité hors contrat - obligation de réparer - Pluralité d'auteurs. 
Solidarité 

 

http://www.const-court.be/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_16_september_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_23_september_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_30_september_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_7_oktober_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_14_oktober_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arrets_cour_constitutionnelle_21_octobre_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/gwh-c.c._rechtsleer_doctrine_2021-05-08.pdf
https://juportal.be/
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210914.2N.16/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4=
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210917.1F.4/FR?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4
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 Cass. 17 september 2021, C.20.0262.N  
Compensation 

 

 Cass. 21 september 2021, P. 21.0828.N  
Cassatieberoep - Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - 
Strafvordering – Algemeen 

 

 Cass. 28 september 2021, P.21.01204.N  
Voorlopige hechtenis – vonnisgerecht 

 

 Cass. 29 september 2021, P.21.0523.N  
Calomnie et diffamation 
Prescription - Matière répressive - Action publique – Délais 
Droits de l'homme - convention de sauvegarde des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales - article 10 
 

 

 

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 september 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.  

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.  

 Juli - Augustus 2021 

 September 2021 

 

 

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210917.1F.5/FR?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210921.2N.9/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210928.2N.22/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210929.2F.3/FR?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4=
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lb_2021_09_nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/07.08._art._jul.aug_.jui_.aou_._2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/09._art._sept._2021.pdf
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   Universiteiten – Balies – Verenigingen - Andere 

 

1. Universiteiten 

Université de Liège 

 

 E-News de l’Université de Liège – septembre 2021 (FR) 

 

KULeuven 

Deze nieuwsbrief beoogt de lezer binnen een kort bestek een overzicht te geven van de 
arbeidsrechtelijke actualiteit van de afgelopen maand, desgevallend voorzien van een beknopte 
duiding. 

 Nieuwsbrief Arbeidsrecht 2021/7 
 

 

Tijdschrift voor internationaal privaatrecht 

 

 Tijdschrift voor internationaal privaatrecht 2021/3 

 

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 – 14 augustus - 15 september 2021 

 

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 2021) 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/e-news_de_luniversite_de_liege_-_septembre_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsbrief_arbeidsrecht_2021-7.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/tijdschrift_2021_3.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/prometheus_wetgeving_14_augustus_-_15_september_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nre-2021-nr-10.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 

 Integraal verslag van de Commissie voor Justitie (22 september 2021) 

 Integraal verslag van de Commissie voor Justitie (6 oktober 2021) 

 

Parlementaire vragen en antwoorden (3e zitting van de 55e législatuur)   

Diverse wetsontwerpen en actuele vragen aan de regering binnen de Commissie Justitie  

 Parlementaire vragen en antwoorden (15 juli 2021) 

 Parlementaire vragen en antwoorden (27 juli 2021) 

 Parlementaire vragen en antwoorden (11 augustus 2021) 

 Parlementaire vragen en antwoorden (6 september 2021) 

 Parlementaire vragen en antwoorden (2 oktober 2021) 

 

Verslag van de Europese Commissie over de Rechtstaat 2020 

 

 Verslag van de Europese Commissie over de Rechtstaat 2020 

 

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 

 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ic577nlfr.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ic596nlfr.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/paginas_van_55k0059nlfr.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/paginas_van_55k0060nlfr.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/paginas_van_55k0061nlfr.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/paginas_van_55k0062nlfr.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/paginas_van_55k0064nlfr.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/verslag_europese_commissie_over_de_rechtsstaat_2020_002.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


12 
IGO Lex – 29.10.2021 

Juridische verwijzingen en afkortingen 

https://vena.be/ 

 Juridische verwijzingen en afkortingen (editie september 2021) 

 

Fiscaal Memento 2021 

 Fiscaal Memento 2021 

 

 

   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 

 

 

   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://vena.be/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/juridische-verwijzingen-en-afkortingen-27-september-2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/fm2021_v01_volledig.pdf
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
mailto:redac_igo@igo-ifj.be

