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Juridische websites en databanken. 

Hierna volgt een kort overzicht van een aantal websites en databanken waarop juridische opzoekingen 

kunnen gebeuren. Deze opsomming is exemplatief en dus niet limitatief. 

Het gaat voornamelijk om niet-betalende sites en databanken, met uitzondering van Jura, Stradalex en 

Jurisquare. Daarnaast zijn er per tijdschrift wellicht databanken, doch deze worden hier niet opgenomen 

wegens betalend. 

U kan vanaf dit document rechtstreeks de link gebruiken. Plaats hiertoe de muisaanwijzer op de 

blauwe tekst en klik tegelijk op de toets Ctrl en klik. 

Opgelet, indien u de url kopieert, moet u er zorg voor dragen dat u de ganse url kopieert en niet enkel 

de eerste regel, indien deze uit meerdere regels bestaat. 

1.Nationaal (wetgeving, rechtspraak, rechtsleer) 

Website hoven en rechtbanken 

Informatie in het algemeen en over alle gerechtelijke entiteiten (hoven, rechtbanken, 

vredegerechten, politierechtbanken enz. 

http://www.rechtbanken-tribunaux.be  

Portaalsite F.O.D. Justitie 

http://www.juridat.be/ 

Informatie over de hervorming van Justitie 

https://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hervorming_justitie/documentatie/video 

Openbaar Ministerie 

 http://www.om-mp.be/ 

Hof van Cassatie 
 

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

Arresten Hof van Cassatie (1937-2001) 

http://bib.kuleuven.be/rbib/collecties/arresten-van-het-hof-van-cassatie 

Arresten Hof van Cassatie (2002 – 2011) 

http://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hoven_en_rechtbanken/hof_van_cassatie/docu

menten/arresten_van_cassatie/ 

Arresten Hof van Cassatie (vanaf 2011) 

http://www.rechtbanken-tribunaux.be/
http://www.juridat.be/
https://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hervorming_justitie/documentatie/video
http://www.om-mp.be/
https://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hoven_en_rechtbanken/hof_van_cassatie
http://bib.kuleuven.be/rbib/collecties/arresten-van-het-hof-van-cassatie
http://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hoven_en_rechtbanken/hof_van_cassatie/documenten/arresten_van_cassatie/
http://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hoven_en_rechtbanken/hof_van_cassatie/documenten/arresten_van_cassatie/
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http://jure.juridat.just.fgov.be/?lang=nl 

Libercas (samenvatting voornaamste arresten Hof van Cassatie van lopend jaar en voorheen) 

http://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hoven_en_rechtbanken/hof_van_cassatie/docu

menten/libercas/  

Casslex (Samenvattingen van de arresten van het Hof van Cassatie, geordend volgens 

uitgelegde wetsbepaling) 

https://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hoven_en_rechtbanken/hof_van_cassatie/docu

menten/casslex 

Tradcas bevat de vertaalde samenvattingen van arresten van het Hof van Cassatie, geordend 

volgens rolnummer  

 

https://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hoven_en_rechtbanken/hof_van_cassatie/docu

menten/tradcas 

Juridat - rechtspraak van Hof van Cassatie, hoven van beroep, rechtbanken enz. 

 

http://jure.juridat.just.fgov.be/?lang=nl 

Wetgeving 

Als u een tekst zoekt die gepubliceerd werd na 1 juni 1997, kunt u het best gebruik maken van 
het geavanceerde zoekscherm van de online versie van het Belgisch Staatsblad. U kunt het 
scherm terugvinden op het volgende adres: http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm.  

Een andere optie is de databank Belgische wetgeving (Justel), waarin eveneens een selectie van 
oudere teksten is opgenomen: http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm.   

Staatsblad 

http://www.staatsblad.be 

Wetteksten verkeerswetgeving. 

Voor teksten over de verkeerswetgeving kan u terecht op onderstaande url: 

http://www.wegcode.be 

Kamer  - o.m. van belang voor voorbereidende werkzaamheden 

http://www.dekamer.be 

Indien u het nummer van het document kent (zie onderaan in B.S. op de betreffende 

wetgeving), dan kan u gemakkelijk de voorbereidende werkzaamheden terugvinden, door in het 

menu van het Parlement bovenaan op “Documenten”, dan “Parlementaire Stukken van de 

Kamer” en dan “Volledig overzicht” te klikken. 

Bulletin schriftelijke vragen en antwoorden – klik hier  

http://jure.juridat.just.fgov.be/?lang=nl
http://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hoven_en_rechtbanken/hof_van_cassatie/documenten/libercas/
http://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hoven_en_rechtbanken/hof_van_cassatie/documenten/libercas/
https://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hoven_en_rechtbanken/hof_van_cassatie/documenten/casslex
https://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hoven_en_rechtbanken/hof_van_cassatie/documenten/casslex
https://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hoven_en_rechtbanken/hof_van_cassatie/documenten/tradcas
https://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hoven_en_rechtbanken/hof_van_cassatie/documenten/tradcas
http://jure.juridat.just.fgov.be/?lang=nl
http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm
http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm
http://www.staatsblad.be/
http://www.wegcode.be/
http://www.dekamer.be/
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/qrva&language=nl&cfm=qrvaList.cfm
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Beknopt verslag Commissies – klik hier 

Senaat  - o.m. van belang voor voorbereidende werkzaamheden 

http://www.senate.be 

Indien u het nummer van het document kent (zie onderaan in B.S. op de betreffende 

wetgeving), dan kan u gemakkelijk de voorbereidende werkzaamheden terugvinden, door in het 

menu van de Senaat links bovenaan op “wetgeving” te klikken en dan zoeken “op nummer” 

BelgieLex - kruispuntbank van de wetgeving  - handleiding beschikbaar op de site 

http://www.belgielex.be 

Grondwettelijk Hof 

 

http://www.const-court.be/ 

Arresten Grondwettelijk Hof 

http://www.const-court.be/cgi/arrets.php?lang=nl&start=0&nb=-1 

Documentenserver NL 

http://www.const-court.be/public/n/ 

Raad van State en Reflex 

http://www.raadvst-consetat.be/ 

http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/?page=info&c=&d=intro&docid=&tab=&lang=nl 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

http://www.rvv-cce.be/rvv/index.php/nl/home 

Databank arresten Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

http://www.rvv-cce.be/rvv/index.php/nl/arresten/arresten-rvv 

Interfederaal gelijkekansencentrum 

 Databank rechtspraak 

 http://unia.be/nl/rechtspraak-alternatieven 

Jura 

www.jura.be 

Login en paswoord nodig - betalend 

Strada 

www.stradalex.com 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/cricra&language=nl&cfm=dcricra.cfm?type=comm&cricra=cra&count=all
http://www.senate.be/
http://www.belgielex.be/
http://www.const-court.be/
http://www.const-court.be/cgi/arrets.php?lang=nl&start=0&nb=-1
http://www.const-court.be/public/n/
http://www.raadvst-consetat.be/
http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/?page=info&c=&d=intro&docid=&tab=&lang=nl
http://www.rvv-cce.be/rvv/index.php/nl/home
http://www.rvv-cce.be/rvv/index.php/nl/arresten/arresten-rvv
http://unia.be/nl/rechtspraak-alternatieven
http://www.jura.be/
http://www.stradalex.com/
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Login en paswoord nodig - betalend 

Lexact. 

http://www.lexact.be (betalend) – in eerste instantie wetgevingsdatabank 

Site gerechtsdeurwaarders  

http://www.gerechtsdeurwaarders.be 

Notariaat 

 https://www.notaris.be/   

Advocatuur 

 www.ordeexpress.be  

Jurisquare (betalend) 

Via onderstaande url 

http://www.jurisquare.be/nl/newsletter.html 

kan u zich evenwel gratis inschrijven op een nieuwsbrief waardoor u op geregelde tijdstippen 

ingelicht wordt over de inhoudstafels van de juridische tijdschriften die u zelf selecteert. 

Daarnaast is Jurisquare een verzamelplaats van rechtspraak die gepubliceerd is in bepaalde 

tijdschriften. 

Internetcodex (maakt gebruik van Justel) 

Een internetcodex vindt u via onderstaande url: 

http://www.internetcodex.be/ 

Vlaamse Codex 

De geconsolideerde Vlaamse Wetgeving vanaf 1 januari 1970 vindt u terug op onderstaande url: 

http://codex.vlaanderen.be/ 

FisconetPlus 

 

FisconetPlus vindt u terug via onderstaande url: 

https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public (aanmelden nodig) 

Wetboek inkomstenbelastingen 

Wetboek B.T.W. 

Wetboek successierechten Vlaams Gewest 

Wetboek registratierechten Vlaams Gewest 

http://www.lexact.be/
http://www.gerechtsdeurwaarders.be/
https://www.notaris.be/
http://www.ordeexpress.be/
http://www.jurisquare.be/nl/newsletter.html
http://www.internetcodex.be/
http://codex.vlaanderen.be/
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/income-taxes/legislation-and-regulations/income-tax-code/itc-92-historical-version/2849549a-92d4-435c-8f4a-ff90a442b1ff
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/income-taxes/legislation-and-regulations/income-tax-code/itc-92-historical-version/2849549a-92d4-435c-8f4a-ff90a442b1ff
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/value-added-tax/legislation-and-regulations/vat-code-current-version/e154233d-dc0e-4c0f-9bbf-afc79e797448
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/value-added-tax/legislation-and-regulations/vat-code-current-version/e154233d-dc0e-4c0f-9bbf-afc79e797448
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/succession-duties/legislation-and-regulations/codes/inheritance-tax-code-(flemish-region)/fefff2c5-8ae1-442f-b461-7643c8f4d20d
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/registration-taxes-mortgage-dues-and-court-fees/legislation-and-regulations/codes/code-of-registration-taxes-mortgage-dues-and-court-fees-(-flemish-region)/42176ff8-dac3-44d0-b2eb-f74950bb1154


 

Juridische websites  – blz. 5 – tekst opgesteld door Eric Beaucourt – stand 20 maart 2018 

 

Algemene wet douane en accijnzen 

Staatsblad Clip 

Via onderstaande link, kan u zich inschrijven op een gratis nieuwsbrief van het Staatsblad. 

http://www.stradalex.com/STAATSBLAD/ 

Databank internationaal privaatrecht 

http://www.ipr.be/ 

Databanken milieurecht 

http://www.law.ugent.be/cgi-bin/dmr.cgi?info=voorstelling 

Databank Kinderrechten 

http://www.kekidatabank.be/opac/ 

Navigator Wetgeving Leefmilieu, Natuur en Energie 

http://navigator.emis.vito.be/milnav-consult/ 

Databank rechtspraak migratie – integratie 

http://www.kruispuntmi.be/vreemdelingenrecht/rechtspraak 

Belgisch Tijdschrft voor Sociale Zekerheid 

 

https://socialsecurity.belgium.be/nl/publicaties/btsz  

Tijdschrift voor privaatrecht 
 

http://tpr.be  

Rechtskundig Weekblad (archief) 

 

https://www.rw.be/archief/jaargang  

2.Europees en internationaal 

Databank Nederlands recht 

 Wetgeving e.d.m. 

 http://wetten.overheid.nl/zoeken/ 

 Rechtspraak 

 http://www.rechtspraak.nl 

https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/excise/legislation-and-regulation/national-legislation-and-regulation/general-act-on-customs-and-excise/16a64eea-c426-42e4-b699-78b3ad820696
http://www.stradalex.com/STAATSBLAD/
http://www.ipr.be/
http://www.law.ugent.be/cgi-bin/dmr.cgi?info=voorstelling
http://www.kekidatabank.be/opac/
http://navigator.emis.vito.be/milnav-consult/
http://www.kruispuntmi.be/vreemdelingenrecht/rechtspraak
https://socialsecurity.belgium.be/nl/publicaties/btsz
http://tpr.be/
https://www.rw.be/archief/jaargang
http://wetten.overheid.nl/zoeken/
http://www.rechtspraak.nl/
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Databank Frans recht 

 Wetgeving en rechtspraak 

 http://www.legifrance.gouv.fr 

Databank Duits recht 

 Wetgeving 

 http://www.gesetze-im-internet.de 

Benelux Gerechtshof 

http://www.courbeneluxhof.be/nl/index.asp 

Het Benelux-Gerechtshof is bevoegd om rechtsregels uit te leggen die aan de 3 landen 

gemeenschappelijk zijn. 

Arresten Benelux Gerechtshof 

http://www.courbeneluxhof.be/nl/arresten_lst.asp 

Lijst van rechtsregels 

http://www.courbeneluxhof.be/nl/rechtsregels_intro.asp 

Publicatieblad Europese Unie 

 

http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=nl 

 

De gezaghebbende bron van de Gemeenschapswetgeving 

Het Publicatieblad van de Europese Unie (PB) is de enige periodiek die iedere werkdag in alle 
officiële talen van de Europese Unie (EU) verschijnt. 

Het bestaat uit twee elkaar aanvullende series (serie L voor wetgeving en serie C voor 
mededelingen en bekendmakingen) en een supplement (serie S voor aankondigingen van 
overheidsopdrachten). De serie C heeft ook een elektronische afdeling, het PB CE. 

Europees Hof van de Rechten van de Mens 

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home 

Recente arresten van het Europees Hof van de Rechten van de Mens (HUDOC) 

http://hudoc.echr.coe.int/eng 

Case Law information note 

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=echrpublications/other/clin&c= 

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.gesetze-im-internet.de/
http://www.courbeneluxhof.be/nl/index.asp
http://www.courbeneluxhof.be/nl/arresten_lst.asp
http://www.courbeneluxhof.be/nl/rechtsregels_intro.asp
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=nl
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
http://hudoc.echr.coe.int/eng
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=echrpublications/other/clin&c
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This monthly publication contains summaries of cases (judgments, admissibility decisions, 
communicated cases and cases pending before the Grand Chamber) considered to be of 
particular interest. Each summary has a headnote and is classified by the Convention Article(s) 
to which the case relates and by keywords. The Case-Law Information Note also provides news 
about the Court and Court publications.  

In the provisional version of the Note, the summaries are normally drafted in the language of 
the case concerned; final single-language versions are later published in both English and 
French. An annual index provides an overview of all the cases summarised in each calendar year.  

Case Law Guides 

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw 

Informatie over de verschillende artikels van het E.V.R.M. 

Europees Hof van Justitie 

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_nl.htm 

Het Hof van Justitie ziet erop toe dat de EU-wetgeving in alle landen van de EU op dezelfde wijze 

wordt geïnterpreteerd en toegepast. Het regelt verder juridische geschillen tussen nationale 

regeringen en EU-instellingen. 

Zoekformulier 

Perscommuniquées 

Documenten per instelling 

http://europa.eu/publications/official-documents/index_nl.htm 

Internationaal Gerechtshof Den Haag 

http://www.icj-cij.org/ 

List of Cases referred to the Court since 1946 by date of introduction 

http://www.icj-cij.org/fr  

Databank verdragen 

Een overzicht van de bestaande verdragen vanaf 1987 vindt u terug op onderstaande url: 

http://diplomatie.belgium.be/nl/Verdragen/  

Nieuwsbrief rechtspraak Europa  

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-
Amsterdam/Over-het-gerechtshof/Publicaties/Paginas/Nieuwsbrieven-Gerechtscoordinator-
Europees-recht.aspx  

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_nl.htm
http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=nl
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_16799
http://europa.eu/publications/official-documents/index_nl.htm
http://www.icj-cij.org/
http://www.icj-cij.org/fr
http://diplomatie.belgium.be/nl/Verdragen/
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Amsterdam/Over-het-gerechtshof/Publicaties/Paginas/Nieuwsbrieven-Gerechtscoordinator-Europees-recht.aspx
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Amsterdam/Over-het-gerechtshof/Publicaties/Paginas/Nieuwsbrieven-Gerechtscoordinator-Europees-recht.aspx
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Amsterdam/Over-het-gerechtshof/Publicaties/Paginas/Nieuwsbrieven-Gerechtscoordinator-Europees-recht.aspx


 

Juridische websites  – blz. 8 – tekst opgesteld door Eric Beaucourt – stand 20 maart 2018 

 

3.Diversen. 

Afkortingenlijst juridische tijdschriften 

http://www.law.kuleuven.be/rechtsaf/ 

Indicatieve tabel 2012 (Orde Vlaamse Balies) 

http://www.ordeexpress.be/UserFiles/ArtikelDocumenten/Indicatieve_tabel_2012.pdf   

Indicatieve tabel 2016  

 http://www.fcgb-bgwf.be/documents/Indicatieve_Tab_2016.pdf  

Vademecum douane en accijnzen 

 

 https://financien.belgium.be/sites/default/files/Customs/NL/PDF/2013-02-18-vademecum-

2013.pdf 

 

Fiscaal memento 

 

Fiscaal memento – overzicht 

Fiscaal memento 2016 

Met het "Fiscaal Memento" wil de Studie- en Documentatiedienst van de Federale 
Overheidsdienst Financiën een regelmatig bijgewerkt overzicht geven van de fiscaliteit in België. 
Gezien de besproken materie bijzonder complex is, kunnen hier uiteraard niet alle bijzondere 
regelingen worden opgenomen. Enkel de hoofdlijnen of de meest voorkomende gevallen 
worden behandeld. 
Het eerste deel van het Fiscaal Memento behandelt de directe belastingen: personenbelasting, 
vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting. De belasting op de niet-inwoners wordt in 
dit Memento niet behandeld; het betreft hier een zeer specifiek domein waarop men enkel een 
juist zicht kan hebben door de internationale overeenkomsten van toepassing op elke bilaterale 
situatie, te behandelen. De laatste hoofdstukken gaan over de voorheffingen en de 
voorafbetalingen. De bijzondere vennootschapsbelastingstelsels (stelsel van de voorafgaande 
beslissingen, 
beleggingsvennootschappen, enz.) worden ook behandeld in het eerste deel. 
In het tweede deel komen de indirecte belastingen aan bod: btw, registratierechten, 
successierechten, diverse rechten en taksen, accijnzen, enz. 
 
Fiscaal Memento 2017 
 

Informatie over Justitie in België (blogspot Eric Beaucourt) 

 http://www.youtube.com/ebeaucourt  

 http://www.justitiebelgie.blogspot.be  

http://www.law.kuleuven.be/rechtsaf/
http://www.ordeexpress.be/UserFiles/ArtikelDocumenten/Indicatieve_tabel_2012.pdf
http://www.fcgb-bgwf.be/documents/Indicatieve_Tab_2016.pdf
https://financien.belgium.be/sites/default/files/Customs/NL/PDF/2013-02-18-vademecum-2013.pdf
https://financien.belgium.be/sites/default/files/Customs/NL/PDF/2013-02-18-vademecum-2013.pdf
http://financien.belgium.be/nl/Statistieken_en_analysen/analysen/fiscaal_memento#q4
http://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/FM2016_V01_volledig.pdf
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/FM2017_V01_volledig.pdf
http://www.youtube.com/ebeaucourt
http://www.justitiebelgie.blogspot.be/
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 http://www.ericbeaucourt.be/algemeen/algemeen.html  

 Tarieven (allerlei tarieven in verband met Justitie) 

 https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechterlijke-orde/context-hoven-en-

rechtbanken/tarieven 

Boek der wettelijke afstanden 
http://www.gdwantw.com/information/Wettelijke%20afstanden.pdf  
 

Juridische verwijzingen en afkortingen 

 

https://legalworld.wolterskluwer.be/media/4300/v_a-bi15001_final_binnenwerk-1.pdf  

Masterproeven studenten. 

 

Masterproeven Gent 

Er worden heel wat masterproeven van studenten in de rechten Gent met interessante 

informatie gratis ter beschikking gesteld via het internet. Om deze terug te vinden, geeft uw via 

Google de tekst in van wat u zoekt, bijvoorbeeld “verstek en verzet in strafzaken”. 

Indien de url begint met lib.gent enz. kan u het document downloaden in pdf. 

 

Ook andere universiteiten doen dit, doch volgens mij in veel mindere mate, omdat zij 

gepubliceerd worden in tijdschriften e.d.m. 

Masterproeven Hasselt 

https://uhdspace.uhasselt.be/dspace/  

https://uhdspace.uhasselt.be/dspace/handle/1942/9971/simple-

search?query=straf*&sort_by=0&order=DESC&rpp=10&etal=0&start=0  

 

Gent, 12 maart 2018 

Eric Beaucourt 

http://www.ericbeaucourt.be/algemeen/algemeen.html
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechterlijke-orde/context-hoven-en-rechtbanken/tarieven
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechterlijke-orde/context-hoven-en-rechtbanken/tarieven
http://www.gdwantw.com/information/Wettelijke%20afstanden.pdf
https://legalworld.wolterskluwer.be/media/4300/v_a-bi15001_final_binnenwerk-1.pdf
https://uhdspace.uhasselt.be/dspace/
https://uhdspace.uhasselt.be/dspace/handle/1942/9971/simple-search?query=straf*&sort_by=0&order=DESC&rpp=10&etal=0&start=0
https://uhdspace.uhasselt.be/dspace/handle/1942/9971/simple-search?query=straf*&sort_by=0&order=DESC&rpp=10&etal=0&start=0
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