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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. 

  

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

 

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

(http://www.echr.coe.int) 

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°248 

 

Landenfiche EHRM (België) 

 Persfiche: overzicht België 

Het Hof heeft in 2020 147 verzoeken behandeld die betrekking hadden op België, waarvan 

er 132 niet-ontvankelijk zijn verklaard of zijn verworpen. Het heeft 9 arresten uitgesproken 

(met betrekking tot 15 verzoeken), waarin ten minste één schending van het Europees 

Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens werd vastgesteld. 

 

 

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. 

 Nieuwsalerts 22 maart 2021 

 Nieuwsalerts 16 maart 2021 

 Nieuwsalerts 9 maart 2021 

 Nieuwsalerts 2 maart 2021 

 Lettre d’information 22 - 26 maart 2021 (FR) 

 Lettre d’information 15 - 19 maart 2021 (FR) 

 Lettre d’information 8 - 12 maart 2021 (FR) 

 Lettre d’information 1 - 5 maart 2021 (FR) 

 

 

 

http://www.echr.coe.int/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/clin_248_bil.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/cp_belgium_eng_0.pdf
http://www.curia.europa.eu/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_22_maart_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_16_maart_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_9_maart_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_2_maart_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_2_maart_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_du_22_au_26_mars_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_du_15_au_19_mars_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_du_8_au_12_mars_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_1er_au_5_mars_2021.pdf
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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-603/20 PPU – Arrest van 24/3/2021 (niet beschikbaar in het Nederlands) - Reference for 
a preliminary ruling – Urgent preliminary ruling procedure – Area of freedom, security and 
justice – Judicial cooperation in civil matters – Regulation (EC) No 2201/2003 – Article 10 – 
Jurisdiction in matters of parental responsibility – Abduction of a child – Jurisdiction of the 
courts of a Member State – Territorial scope – Removal of a child to a third State – Habitual 
residence acquired in that third State 

 

 C-845&863/19 – Conclusie van 24/3/2021 - Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking 
in strafzaken – Richtlijn 2014/42/EU – Bevriezing en confiscatie van hulpmiddelen en 
opbrengsten van misdrijven in de Europese Unie – Werkingssfeer – Confiscatie van 
wederrechtelijk verkregen vermogensbestanddelen – Economisch voordeel uit een strafbaar 
feit waarvoor geen veroordeling heeft plaatsgevonden – Artikel 4 – Confiscatie – Artikel 5 – 
Ruimere confiscatie – Artikel 6 – Confiscatie bij een derde – Voorwaarden – Confiscatie van 
een geldbedrag dat beweerdelijk aan een derde toebehoort – Derde die niet het recht heeft 
om zich als partij in de confiscatieprocedure te voegen – Artikel 47 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie 

 

 C-307/19 – Arrest van 25/3/2021 - Prejudiciële verwijzing – Toepasselijk recht – Verordening 
(EG) nr. 864/2007 en (EG) nr. 593/2008 – Werkingssfeer ratione temporis – Onbevoegdheid 
van het Hof – Artikel 94 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Justitiële 
samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening (EU) nr. 1215/2012 – Artikel 1, lid 1 – 
Materiële werkingssfeer – Begrip ‚burgerlijke en handelszaken’ – Artikel 7, punt 1 – Begrippen 
‚verbintenissen uit overeenkomst’ en ‚verstrekking van diensten’ – Artikel 24, punt 1 – Begrip 
‚huur en verhuur, pacht en verpachting van onroerende goederen’ – Verordening (EG) nr. 
1393/2007 – Betekening en kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken – 
Notarissen die optreden in het kader van procedures van gedwongen tenuitvoerlegging – 
Procedure betreffende de inning van de kosten van een dagkaart voor het parkeren van een 
voertuig op een parkeerplaats op de openbare weg 
 

 C-648/20 PPU – Arrest van 10/3/2021 (niet beschikbaar in het Engels) - Reference for a 
preliminary ruling – Urgent preliminary ruling procedure – Judicial cooperation in criminal 
matters – European arrest warrant – Framework Decision 2002/584/JHA – Article 8(1)(c) – 
European arrest warrant issued by the public prosecutor’s office of a Member State for the 
purposes of a criminal prosecution on the basis of a detention order issued by the same 
authority – No judicial review prior to surrender of the requested person – Consequences – 
Effective judicial protection – Article 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European 
Union 

 

 C-949/19 – Arrest van 10/3/2021 - Prejudiciële verwijzing – Grenscontroles, asiel en 
immigratie – Visumbeleid – Schengenuitvoeringsovereenkomst – Artikel 21, lid 2 bis – 
Handvest van de grondrechten – Artikel 47 – Recht op een doeltreffende voorziening in 
rechte – Weigering van de consul om een visum voor verblijf van langere duur te verlenen – 
Verplichting voor een lidstaat om ervoor te zorgen dat tegen een besluit tot weigering van 
een dergelijk visum beroep bij de rechter kan worden ingesteld 

 

 C-66/20 – Conclusie van 11/3/2021 - Prejudiciële verwijzing – Bevoegdheid krachtens artikel 
267 VWEU – Justitiële samenwerking in strafzaken – Richtlijn 2014/41/EU – Europees 
onderzoeksbevel in strafzaken – Uitvaardigende autoriteit – Bestuurlijke autoriteit die is 
aangewezen als openbaar ministerie in strafprocedures met betrekking tot fiscale delicten – 
Vereiste van rechterlijke validering 
 

 C-603/20 PPU – Conclusie van 23/2/2021 - Prejudiciële verwijzing – Prejudiciële 
spoedprocedure – Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid – Justitiële 
samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening (EG) nr. 2201/2003 – Bevoegdheid, 
erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake ouderlijke 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=239243&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=388953
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=239246&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=388953
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=239289&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=621347
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238710&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4577254
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=238709&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=4577254
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238743&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=647579
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238087&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6281108
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verantwoordelijkheid – Artikel 10 – Bevoegdheid in gevallen van kinderontvoering – Kind dat 
ongeoorloofd is overgebracht naar een derde staat waar het zijn gewone verblijfplaats heeft 
verkregen – Belang van het kind – In de tijd onbeperkt behoud van de bevoegdheid van de 
gerechten van de lidstaat waar het kind onmiddellijk vóór de ongeoorloofde overbrenging zijn 
gewone verblijfplaats had 

 

 C-800/19 – Conclusie van 23/2/2021 - Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in 
burgerlijke en handelszaken – Rechterlijke bevoegdheid ten aanzien van verbintenissen uit 
onrechtmatige daad – Centrum van de belangen van een natuurlijke persoon die verzoekt 
om bescherming van persoonlijkheidsrechten – Onlinepublicatie – Plaats waar het 
schadebrengende feit zich heeft voorgedaan 
 

 C-95/19 – Arrest van 24/2/2021 - Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 76/308/EEG – Artikelen 6 
en 8 en artikel 12, leden 1 tot en met 3 – Wederzijdse bijstand bij de invordering van bepaalde 
schuldvorderingen – Accijns die in twee lidstaten verschuldigd is voor dezelfde operaties – 
Richtlijn 92/12/EG – Artikelen 6 en 20 – Uitslag tot verbruik van producten – Vervalsing van 
het begeleidend administratief document – Overtreding of onregelmatigheid bij het verkeer 
van onder een schorsingsregeling geplaatste accijnsgoederen – Onregelmatige onttrekking 
van producten aan de schorsingsregeling – ‚Dubbele belastingheffing’ op het gebied van 
accijnzen – Toezicht door de rechterlijke instanties van de lidstaat waar de aangezochte 
autoriteit is gevestigd – Afwijzing van het door de bevoegde autoriteiten van een andere 
lidstaat ingediende verzoek om bijstand – Voorwaarden 
 

 C-804/19 – Arrest van 25/2/2021 - Prejudiciële verwijzing – Rechterlijke bevoegdheid, 
erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – 
Verordening (EU) nr. 1215/2012 – Bevoegdheid voor individuele verbintenissen uit 
arbeidsovereenkomst – Bepalingen van hoofdstuk II, afdeling 5 – Toepasselijkheid – 
Overeenkomst die in een lidstaat wordt gesloten voor een baan bij een onderneming die in 
een andere lidstaat is gevestigd – Geen arbeidsprestaties gedurende de volledige looptijd 
van de overeenkomst – Uitsluiting van de toepassing van nationale bevoegdheidsregels – 
Artikel 21, lid 1, onder b), i) – Begrip ‚plaats waar of van waaruit de werknemer gewoonlijk 
werkt’ – Arbeidsovereenkomst – Plaats van uitvoering van de overeenkomst –Verplichtingen 
van de werknemer jegens zijn werkgever 

 

 C-930/19 (Belgische zaak) – Conclusie van 22/3/2021 - Prejudiciële verwijzing – 
Burgerschap van de Unie – Recht van vrij verkeer en vrij verblijf op het grondgebied van de 
lidstaten – Richtlijn 2004/38/EG – Artikel 13, lid 2 – Verblijfsrecht van familieleden van een 
Unieburger – Huwelijk tussen een Unieburger en een derdelander – Behoud van het 
verblijfsrecht van een derdelander die slachtoffer van huiselijk geweld is in geval van 
beëindiging van het huwelijk – Verplichting om het bestaan van toereikende 
bestaansmiddelen aan te tonen – Ontbreken van een dergelijke verplichting in richtlijn 
2003/86/EG – Geldigheid – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikelen 
20 en 21 – Gelijke behandeling – Discriminatie op grond van de nationaliteit van de 
gezinshereniger 
 

 C-13/20 (Belgische zaak) – Conclusie van 10/3/2021 - Prejudiciële verwijzing – Auteursrecht 
en naburige rechten – Richtlijn 91/250/EEG – Rechtsbescherming van 
computerprogramma’s – Artikel 5, lid 1 – Uitzonderingen voor handelingen waarvoor 
toestemming nodig is – Handelingen die noodzakelijk zijn om fouten te verbeteren – Artikel 6 
– Decompilatie van een computerprogramma 

 

 C-112/20 (Belgische zaak) – Arrest van 11/3/2021 (beschikbare alleen in het Frans voor het 
moment) - Renvoi préjudiciel – Directive 2008/115/CE – Article 5 – Décision de retour – Père 
d’un enfant mineur, citoyen de l’Union européenne – Prise en compte de l’intérêt supérieur 
de l’enfant lors de l’adoption de la décision de retour  

 

 
 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=238085&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=6281108
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=238141&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=6281108
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=238167&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=6509910
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=239141&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=388953
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=238707&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=4577254
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238749&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4593620
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3. Grondwettelijk Hof (http://www.const-court.be/) 

Arresten van het Grondwettelijk Hof 

 Arresten van het Grondwettelijk Hof – 25 maart 2021 

 Arresten van het Grondwettelijk Hof – 11 maart 2021 

 Arresten van het Grondwettelijk Hof – 4 maart 2021 

 Arresten van het Grondwettelijk Hof – 25 februari 2021 

 

 

4. Hof van Cassatie 

(https://justice.belgium.be/fr/ordre_judiciaire/cours_et_tribunaux/cour_de_cassation)  

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 2021 

 

Arresten van het Hof van Cassatie 1937-1989 

De KU Leuven heeft alle arresten van het Hof van Cassatie van 1937 tot 1989 gescand en online 

toegankelijk gemaakt (en ook de scans van de periode 90-99 zouden weldra beschikbaar moeten 

zijn).  

 Arresten van het Hof van Cassatie voor de periode 1937-1989 

 

   Universiteiten – Balies – Verenigingen - Andere 

 

1. Universiteiten 

Universiteit van Luik 

'Cité' is de nieuwsbrief van het onderzoeksinstituut van de faculteit rechten, politieke wetenschappen 
en criminologie aan de Universiteit van Luik. De nieuwsbrief informeert over het laatste nieuws en 
het reilen en zeilen binnen Cité. 

 Cité n° 21 

http://www.const-court.be/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_25_maart_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_11_maart_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_4_maart_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_25_februari_2021.pdf
https://justice.belgium.be/fr/ordre_judiciaire/cours_et_tribunaux/cour_de_cassation
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lb_2021_02_nl.pdf
https://bib.kuleuven.be/rbib/collectie/archieven/pas
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/cite_-_universite_de_liege_1.pdf
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KU Leuven 

Online open access versies van juridische boeken en archieven van juridische tijdschriften. 

 Rechtstreeks.be 

 

 

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 – 19 februari - 23 maart 2021 

 

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

 Prometheus advocatuur & bibliotheek 10 februari - 9 maart 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 (maart 2021) 

 

Eurojust 

 Rechtspraak van het Hof van Justitie betreffende het Europees aanhoudingsbevel 

Dit document geeft een overzicht van de rechtspraak van het Hof van Justitie van de 

Europese Unie met betrekking tot de toepassing van het Kaderbesluit 2002/584/JBZ van 13 

juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering 

tussen de lidstaten (EAB-kaderbesluit) 

 

 

https://bib.kuleuven.be/rbib/collectie/archieven/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/prometheus_wetgeving_19_februari_-_23_maart_2021_0.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsbrief_advocaat_bibliotheek_10_februari_-_9_maart_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nre-2021-nr-03.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/20210315_cjeu_caselaw_eaw.pdf
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   Nieuws uit het Parlement 

 

1. Commissie voor Justitie 

Verslagen van de Commissie voor de Justitie 

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

 Beknopt verslag van de Commissie voor Justitie (10 maart 2021) 

 Beknopt verslag van de Commissie voor Justitie (3 maart 2021)  

 

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 (11 februari 2021) 

 Vragen en antwoorden (27 januari 2021) 

 Vragen en antwoorden (18 januari 2021) 

 Wetsontwerp: houdende diverse bepalingen inzake justitie (14 december 2020) 

Dit wetsontwerp strekt ertoe dringende maatregelen te nemen in het kader van de 

tenuitvoerlegging van de verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 

betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie. 

Dit wetsontwerp zet eveneens richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees Parlement en de 

Raad van 5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële 

belangen van de Unie schaadt om in de Belgische wetgeving. Deze richtlijn heeft tot doel 

minimumregels vast te leggen voor strafrechtelijke definities en sancties op het gebied van 

de bestrijding van fraude en andere onwettige activiteiten waardoor de financiële belangen 

van de Unie worden geschaad. 

Daarnaast wordt er een wettelijke basis voorzien om voorlopig de verzending van niet 

ondertekende vonnissen per e-mail toe te laten. 

 

 

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 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ac407nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ac407nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ac395nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/paginas_van_55k0038nlfr.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/paginas_van_55k0036nlfr.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/paginas_van_55k0035nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/55k1696001.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
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 College van hoven en rechtbanken 

 College van het openbaar ministerie  

 Senlex 

 European Public Prosecutor’s Office 

 

 

 

 

   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://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl
https://www.om-mp.be/nl/beleid-beheer/college-openbaar-ministerie
https://senlex.senate.be/nl
https://www.eppo.europa.eu/
mailto:redac_igo@igo-ifj.be

