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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.  

 

Klik op de blauwe links om de documenten op onze website te raadplegen  

 

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. 

 

  

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

 

1. Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) 

Nieuws uit het EHVRM  

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 no. 234 (EN-FR) 
 

 

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. 

 Newsalert : 29 januari 2020 

 Newsalert : 20 januari 2020 

 Newsalert : 14 januari 2020 
 

 

Persbericht 

Plechtige verbintenis van de voorzitter en de leden van de Europese Commissie voor het Hof van 
Justitie van de Europese Unie 

 Persbericht: plechtige zitting van het Hof van Justitie 

 

 

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-502/19 – Arrest van 19/12/2019 (nog niet beschikbare in het Nederlands of in het Engels) 

- Renvoi préjudiciel – Procédure accélérée – Droit institutionnel – Citoyen de l’Union 

européenne élu au Parlement européen alors qu’il est placé en détention provisoire dans le 

cadre d’une procédure pénale – Article 14 TUE – Notion de “membre du Parlement 

européen” – Article 343 TFUE – Immunités nécessaires à l’accomplissement de la mission 

de l’Union – Protocole (n° 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne – Article 

9 – Immunités bénéficiant aux membres du Parlement européen – Immunité de trajet – 

Immunités de session – Champs d’application personnel, temporel et matériel de ces 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/clin_234_bil.pdf
http://www.curia.europa.eu/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_29_januari_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_20_januari_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_20_januari_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_14_januari_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/cp200001nl.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221795&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8953184
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différentes immunités – Levée d’immunité par le Parlement européen – Demande de levée 

d’immunité par une juridiction nationale – Acte portant élection des membres du Parlement 

européen au suffrage universel direct – Article 5 – Mandat – Article 8 – Procédure électorale 

– Article 12 – Vérification des pouvoirs des membres du Parlement européen à la suite de la 

proclamation officielle des résultats électoraux – Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne – Article 39, paragraphe 2 – Élection des membres du Parlement européen au 

suffrage universel direct, libre et secret – Droit d’éligibilité  

 

 C-453/18 – Arrest van 19/12/2019 Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in 

burgerlijke zaken – Europese betalingsbevelprocedure – Verordening (EG) nr. 1896/2006 – 

Verstrekking van aanvullende stukken ter staving van de schuldvordering – Oneerlijke 

bedingen in consumentenovereenkomsten – Richtlijn 93/13/EEG – Toetsing door de in het 

kader van een Europees betalingsbevel aangezochte rechter 

 

 C-634/18 – Conclusie van 22/1/2020 - Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in 

strafzaken – Kaderbesluit 2004/757/JBZ – Minimumvoorschriften met betrekking tot de 

bestanddelen van strafbare feiten en met betrekking tot straffen op het gebied van de illegale 

drugshandel – Werkingssfeer – Artikel 2, lid 1, onder c), en artikel 4, lid 2, onder a) – 

Persoonlijk gebruik – Grote hoeveelheden drugs – Legaliteitsbeginsel inzake delicten en 

straffen 

 

 C-274/14 – Arrest van 21/1/2020 - Prejudiciële verwijzing – Artikel 267 VWEU – Begrip‚ 

rechterlijke instantie’ – Criteria – Onafhankelijkheid van de betrokken nationale instantie – 

Onafzetbaarheid van de leden – Niet-ontvankelijkheid van het verzoek om een prejudiciële 

beslissing 

 

 C-658/18 – Conclusie van 23/1/2020 - Verzoek om een prejudiciële beslissing – 

Ontvankelijkheid – Externe en interne onafhankelijkheid van rechters – Sociaal beleid – 

Richtlijn 2003/88/EG – Arbeidstijd – Artikel 7 – Jaarlijkse vakantie met behoud van loon – 

Vrederechters – Richtlijn 1999/70/EG – Raamovereenkomst EVV, UNICE en CEEP inzake 

arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd – Clausule 4 – Discriminatieverbod – 

Aansprakelijkheid van lidstaten voor schendingen van het Unierecht  

 

 C-389/18 (Belgische zaak) – Arrest van 19/12/2019 - Prejudiciële verwijzing – 
Gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en 
dochterondernemingen uit verschillende lidstaten – Richtlijn 90/435/EEG – Voorkoming van 
dubbele belasting – Artikel 4, lid 1, eerste streepje – Verbod op de belasting van ontvangen 
winst – Opname van het door de dochteronderneming uitgekeerde dividend in de 
belastinggrondslag van de moedermaatschappij – Aftrek van het uitgekeerde dividend van 
de belastinggrondslag van de moedermaatschappij en overdracht van het overschot naar 
volgende belastingjaren zonder beperking in de tijd – Volgorde waarin belastingaftrekken 
worden verrekend met de winst – Verlies van een belastingvoordeel 

 

Verwijzingsbeschikkingen van Belgische magistraten (prejudiciële vragen) 

 

 Verwijzende rechter : Arbeidshof Luik  

Datum van de verwijzingsbeslissing : 14 juni 2019 

Datum van de indiening : 24 juni 2019 

Ontslaat de omstandigheid dat de sociale partners middels de vaststelling van voornoemd 
advies nr. 1342 van de Nationale Arbeidsraad hebben besloten om gebruik te maken van de 
in clausule 2,[punt 2], onder a) en b), bedoelde mogelijkheid tot uitsluiting van het 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=221787&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=8953184
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=222523&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2040606
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=222403&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2040606
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=222601&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=2347320
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=221811&mode=req&pageIndex=3&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=8953184
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/c-483-19_-_demande_de_decision_prejudicielle_-_nl.pdf
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toepassingsgebied van de raamovereenkomst, de Belgische wetgever voor wat betreft 
arbeidsovereenkomsten die worden gesloten in het kader van een speciaal door of met steun 
van de overheid uitgevoerd opleidings-, arbeidsinpassings- en omscholingsprogramma, van 
het vaststellen van de gedetailleerde, objectieve en concrete bepalingen die de doelstellingen 
van die raamovereenkomst moeten waarborgen ten aanzien van werknemers die in dienst 
worden genomen in een dergelijke gesubsidieerde baan? 
2. Indien het antwoord op de eerste vraag ontkennend luidt en de verplichtingen van de 
Belgische Staat uit hoofde van richtlijn 1999/70/EG van de Raad van 28 juni 1999 betreffende 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd derhalve blijven gelden, verzet clausule 5, punt 1, 
onder a), van voornoemde raamovereenkomst zich dan tegen een nationale bepaling zoals 
artikel 10 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, die het gebruik 
van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd toelaat zonder dat de strikte 
voorwaarden inzake de maximale duur en de verlenging ervan die in artikel 10bis van 
diezelfde wet zijn vastgesteld, worden nageleefd, voor zover de publiekrechtelijke werkgever 
„wettige gronden” heeft vastgesteld die niet nader zijn omschreven in de wet, maar die wel 
het in de tijd onbegrensde gebruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor 
bepaalde tijd rechtvaardigen? 
3. Indien het antwoord op de eerste vraag ontkennend luidt, houdt clausule 5, punt 1, onder 
a), van de voornoemde raamovereenkomst dan een verplichting in voor de nationale rechter 
bij wie een geschil aanhangig is gemaakt tussen een publiekrechtelijke werkgever en een 
werknemer die door die werkgever in dienst is genomen in het kader van opeenvolgende 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die zijn gesloten in het kader van diverse 
opleidings-, arbeidsinpassings- en omscholingsprogramma’s, om te beoordelen of die 
opeenvolging gerechtvaardigd is in het licht van de „objectieve gronden” die zijn vastgesteld 
in de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie? 
 
Kunnen in een dergelijk geval de „wettige redenen” die door die publiekrechtelijke werkgever 
worden ingeroepen worden beschouwd als „objectieve gronden” die rechtvaardigen dat 
gebruik wordt gemaakt van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd 
zonder dat is voldaan aan de voorwaarden die in voornoemd artikel 10bis zijn vastgesteld 
om, ten eerste, misbruik van het gebruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor 
bepaalde tijd te voorkomen en te bestrijden wanneer dergelijke overeenkomsten niet worden 
gebruikt om te voorzien in tijdelijke behoeften, maar in de permanente en duurzame behoefte 
aan sociale samenhang bij een kwetsbare bevolkingsgroep en, ten tweede, rekening te 
houden met de specifieke doelstellingen van de arbeidsinpassingsovereenkomsten die zijn 
afgesloten in het kader van dit sociale tewerkstellingsbeleid dat door de Belgische staat en 
het Waals Gewest is ontwikkeld en in grote mate afhankelijk is van overheidssubsidies? 

 
 

 Beschikking van 11 december 2019 van het Hof van Justitie (FR)  
Referentienummer: C 483-19 
La clause 2, point 2, sous b), de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 
18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, 
concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être 
interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’un législateur national, qui, 
conformément à la faculté qui lui est reconnue par cette disposition, a exclu du champ 
d’application de la législation nationale transposant la directive 1999/70 et l’accord-cadre une 
certaine catégorie de contrats, soit dispensé d’adopter des mesures nationales de nature à 
garantir aux travailleurs relevant de cette catégorie de contrats le respect des objectifs 
poursuivis par l’accord-cadre. 

 
 

 Verwijzende rechter : Rechtbank van eerste aanleg te Namen  

Datum van de verwijzingsbeslissing : 6 november 2019 

Datum van de indiening : 15 november 2019 

Verzetten de artikelen 2, 5 en 19 van verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees 
Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit 
het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot intrekking van 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/c-483-19_-_ordonnance_-_art._99_-_fr_0.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/c-483-19_-_demande_de_decision_prejudicielle_-_nl_0.pdf
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verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad, gelezen in samenhang met artikel 2 van 
verordening (EU) nr. 807/2014 van de Commissie van 11 maart 2014 tot aanvulling van 
verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake bijstand 
voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling 
(Elfpo) en tot invoering van overgangsbepalingen , zich ertegen dat de lidstaten bij de 
omzetting van deze bepalingen rekening houden met het gehele bedrijf en niet enkel met het 
deel van de jonge landbouwer in het bedrijf en/of met de arbeidseenheden bij de bepaling 
van de boven- en benedengrens wanneer het landbouwbedrijf georganiseerd is als een 
feitelijke vereniging waarvan een jonge landbouwer een onverdeeld aandeel heeft 
overgenomen en bedrijfshoofd wordt, maar niet het enige bedrijfshoofd. 

 

 

 

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

Arresten van het Grondwettelijk Hof 

 Arresten van het Grondwettelijk Hof 19 december 2019 – 23 januari 2020 

 

Selectie van arresten van het Grondwettelijk Hof 

Selectie van recente publicaties betreffende de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof. 

 Oktober-december 2019 

 

 

4. Hof van Cassatie 

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

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 december 2019 

 
 

 

 

 

 

http://www.const-court.be/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_19_december_2019_-_23_januari_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/gwh-c.c._rechtsleer_doctrine_2019-10-12.pdf
https://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hoven_en_rechtbanken/hof_van_cassatie
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lb_2019_12_nl.pdf
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   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.  

Rechtsleer van het Hof van beroep te Brussel 

 Rechtsleer december 2019 

 

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. 

 Rechtsleer december 2019 

 

 

   Universiteiten – Balies – Verenigingen - Andere 

 

1. Universiteiten 

Tijdschrift@IPR  

 Tijdschrift voor Internationaal Privaatrecht 2019/4 

 

 

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 : 26 november 2019 – 20 december 2019 (NL) 

 Prometheus wetgeving: 21 december 2019 – 24 januari 2020 (NL) 

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

 Prometheus advocatuur : 10 december 2019 – 14 januari 2020 (NL) 

https://lex.igo-ifj.be/nl/content/rechtsleer-van-het-hof-van-beroep-te-brussel-december-2019-0
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/12._art._dec._19.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/tijdschrift_2019_4.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/prometheus_advocatuur_26_november_-_20_december_2019.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/prometheus_advocatuur_21_december_2019_-_24_januari_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/prometheus_advocatuur_10_december_-_14_januari_2020.pdf
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3. Rechtspraak.nl (www.rechtspraak.nl) 

Selectie van arresten van het EHRM door Rechtspraak.nl 

Maandelijks overzicht van de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en het Hof 
van Justitie van de Europese Unie (HvJEU). 

 Nieuwsbrief rechtspraak Europa 2020, nr. 1 (januari) 
  

 

 
 
 
 

   Nieuws uit het Parlement 

 
 

1. De Kamer van Volksvertegenwoordigers 

Parlementaire vragen en antwoorden (2e sessie van de 55e legislatuur)   

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

 Vragen en antwoorden (29 november 2019) 

 Vragen en antwoorden (25 oktober 2019) 

 

 

2. Commissie voor de Justitie 

Verslagen van de Commissie voor de Justitie 

 

 Beknopt verslag van de Commissie voor de Justitie (15 januari 2020) 

 Beknopt verslag van de Commissie voor de Justitie (18 december 2019) 

 

 

3. Overige wetgeving – nuttige links 

Nuttige links   

 Justel 

 Jure-juridat 

http://www.rechtspraak.nl/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nre-2020-nr-01.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/paginas_van_55k0006_0.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/paginas_van_55k0006_0.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/paginas_van_55k0004.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ac089.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ac081.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi.pl
http://jure.juridat.just.fgov.be/JuridatSearchCombined/
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 Belgisch Staatsblad 

 College van hoven en rechtbanken 

 College van het openbaar ministerie  

 

 

Geannoteerd wetboek privacy 

 Geannoteerd wetboek privacy (Larcier) 

 

 

College van Procureurs-generaal 

Omzendbrieven 

 COL.01/2020   9.01.2020: Richtlijnen van het College van procureurs-generaal over de 
onmiddellijke gerechtelijke reactie ingeval van een overlijden gelinkt aan een vermoede 
Virale Hemorragische Koorts (VHK) – virus (waaronder Ebola, Marburg en Lassa) 

 COL.8/2014: herziene versie 09.01.2020: Mededeling van opsporingsonderzoeken, 
vervolgingen en veroordelingen van ambtenaren, en personen die taken van openbaar 
belang waarnemen of die functies uitoefenen die doorgaans een gezagsrelatie met 
minderjarigen of kwetsbare personen impliceren 

 
Statistieken 
De jaarstatistieken 2016, 2017 en 2018 van de correctionele parketten bij de rechtbanken van eerste 
aanleg, van de jeugdparketten en van het Federaal Parket voorgesteld zijn online beschikbaar. U kan 
de jaarstatistieken raadplegen op www.om-mp.be/stat. 

 

 

College van het Openbaar Ministeire 

Kortom is een nieuwsbrief van het Openbaar Ministerie. 

 Kortom: januari 2020 – nr 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl
https://www.om-mp.be/nl/beleid-beheer/college-openbaar-ministerie
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/wetboek_2019_0.pdf
https://lex.igo-ifj.be/nl/content/omzendbrief-van-het-college-van-procureurs-generaal-col012020https:/lex.igo-ifj.be/nl/content/omzendbrief-van-het-college-van-procureurs-generaal-col012020
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/col_08_2014_revisee_09.01.2020.pdf
http://www.om-mp.be/stat
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/kortom_9s.pdf
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   Andere nationale, Europese en internationale 

instellingen 
 

1. European Judicial Training Network (EJTN) (http://www.ejtn.eu/) 

 

EJTN 2020 training activities 

De kalender biedt een algemeen overzicht van de trainingsactiviteiten van het Europees Netwerk 
voor Justitiële Opleiding (EJTN) en zijn nationale opleidingsinstellingen. U kan het aanbod aan 
seminaries eveneens raadplegen via de database van het EJTN. 

 EJTN-calendar 2020 calendar of training activities 

 EJTN-database 

 

Themis Annual Journal 2019 

EJTN heeft voor het eerst een editie uitgebracht van de THEMIS Annual Journal. Uit de halve finales 

van de THEMIS  -competitie heeft het de verschillende methodes waarop gerechtelijke zaken worden 
aangepakt, gebundeld in één internationale academische en juridische uitgave. 

 EJTN-annual journal 2019 

 

 

 

   Interessante opleidingen  

 

 

Digitale bibliotheek (Digibib) 

Deze applicatie geeft u toegang tot trainingsdocumentatie, e-learning, video-opnamen, 
livestreaming, informatiebladen met verwijzingen en URL-links naar publicaties van uitgevers, 
juridische databases en didactisch materiaal van externe partners van het IGO. Momenteel kan u in 
onze digibib meer dan 5.300 bestanden raadplegen. Wilt u bijvoorbeeld meer weten over de 
plichtenleer van de magistraat? Ga dan in de Digibib naar de filter ‘Ref’ (die staat voor referentie 
van de opleiding) en selecteer ‘JUR-071’. Bekijk vervolgens de documentatie die de sprekers HH. 
De Keyzer, De Riemaecker en Vande Vyver over het onderwerp hebben gepubliceerd. Wenst u e-
learnings van de Raad van Europa te raadplegen? Kies dan in de filter ‘Spreker’ voor ‘CoE – 
Council of Europe’. U vindt daar bovendien een infofiche terug met de titel ‘HELP: all you need to 
know in 4 easy steps’, die u toelaat om zich in te schrijven op hun website en hun e-learnings gratis 
te bekijken. In de Digibib kan u elke zoekopdracht verfijnen door meerdere filters te gebruiken. U 
kunt de applicatie openen via de IGO-website. Hier is de link naar de gebruikershandleiding.  

 

 

http://www.ejtn.eu/
http://www.ejtn.eu/Documents/News%20articles/EJTN%202020%20Calendar%20of%20training%20activities_WEB.pdf
http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTNs-searchable-database/
http://www.ejtn.eu/MRDDocuments/TAJ%202019.pdf
http://www.igo-ifj.be/
https://doc.igo-ifj.be/sites/2121/files/digitale_bibliotheek_handleiding_v1.0.pdf
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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. 

 

 

 

 

   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://lex.igo-ifj.be/nl
mailto:redac_igo@igo-ifj.be

