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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. 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°245 

 

Online event on the occasion of the publication of the updated FRA & CoE Handbook on 
European Law relating to asylum, borders and immigration (2020 Edition) (Vienna and 
Strasburg, 17 December 2020) 

 

 Online event on the occasion of the publication of the updated FRA & CoE Handbook (17 

December 2020) 

 

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 1 december 2020 

 Nieuwsalerts 7 december 2020 

 Nieuwsalerts 17 december 2020 

 Lettre d’information : 30 novembre au 4 décembre 2020 (FR) 

 Lettre d’information : 7 au 11 décembre 2020 (FR) 

 Lettre d'information : 14 au 18 décembre 2020 (FR) 

 

 

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-225/19  – Arrest van 24/11/2020 - Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid 
en recht – Gemeenschappelijke visumcode – Verordening (EG) nr. 810/2009 – Artikel 32, 
leden 1 tot en met 3 – Beslissing tot weigering van een visum – Bijlage VI – 

http://www.echr.coe.int/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/clin_245_bil.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/draft_agenda_-_updated_hb_launch_event_rev1.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/draft_agenda_-_updated_hb_launch_event_rev1.pdf
http://www.curia.europa.eu/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_1_december_hof_van_justitie.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_7_december_hof_van_justitie.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_17_december_hof_van_justitie.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_cour_de_justice_du_30_novembre_au_4_decembre.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_cour_de_justice_du_7_au_11_decembre.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_cour_de_justice_du_14_au_18_decembre.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=234205&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=15654529
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Standaardformulier – Motivering – Gevaar voor de openbare orde, de nationale veiligheid 
of de volksgezondheid, of voor de internationale betrekkingen van een of meer lidstaten – 
Artikel 22 – Procedure van voorafgaande raadpleging van de centrale autoriteiten van 
andere lidstaten – Bezwaar tegen de afgifte van een visum – Beroep tegen een beslissing 
tot weigering van een visum – Omvang van de rechterlijke toetsing – Artikel 47 van het 
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Recht op een doeltreffende 
voorziening in rechte 

 

 C-59/19 – Arrest van 24/11/2020 - Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in 
burgerlijke zaken – Verordening (EU) nr. 1215/2012 – Rechterlijke bevoegdheid – Artikel 7, 
punten 1 en 2 – Bijzondere bevoegdheid ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige 
daad – Vordering tot staking van handelspraktijken die worden geacht in strijd met het 
mededingingsrecht te zijn – Gesteld misbruik van machtspositie dat tot uiting komt in 
handelspraktijken die onder contractuele bepalingen vallen – Platform voor het online 
reserveren van accommodatie booking.com 

 

 C-307/19 – Conclusie van 26/11/2020 (niet beschikbaar in het Nederlands) - Reference for 
a preliminary reference – Judicial cooperation in civil matters – Regulation (EU) No 
1215/2012 – Regulation (EC) No 1393/2007 – Concept of ‘civil and commercial matters’ – 
Service of ‘judicial’ or ‘extrajudicial’ documents – Undesignated ‘transmitting agencies’ – 
Notary issuing a writ of execution based on an ‘authentic document’ – ‘Special’ or 
‘exclusive’ jurisdiction for parking on a public road 
 

 C-739/19  – Conclusie van 03/12/2020 - Prejudiciële verwijzing – Vrij verrichten van 
diensten door advocaten – Richtlijn 77/249/EEG – Artikel 5 – Verplichting voor een in een 
andere lidstaat gevestigde advocaat die een cliënt in gedingen voor de nationale rechter 
vertegenwoordigt om samen te werken met een nationale advocaat – Mogelijkheid voor 
een partij die in een prejudiciële verwijzingsprocedure door een buitenlandse advocaat 
wordt vertegenwoordigd om zich door diezelfde advocaat te doen vertegenwoordigen in het 
vervolg van de nationale procedure 
 

 C-470/19 – Conclusie van 03/12/2020 - Prejudiciële verwijzing – Toegang tot milieu-
informatie waarover overheidsinstanties beschikken – Verdrag van Aarhus – Richtlijn 
2003/4/EG – Begrip ‚optreden in een rechterlijke hoedanigheid’ 

 

 C-510/19 (Belgische zaak) – Arrest van 24/11/2020 - Prejudiciële verwijzing – Politiële en 
justitiële samenwerking in strafzaken – Europees aanhoudingsbevel – Kaderbesluit 
2002/584/JBZ – Artikel 6, lid 2 – Begrip ‚uitvoerende rechterlijke autoriteit’ – Artikel 27, lid 2 
– Specialiteitsbeginsel – Artikel 27, lid 3, onder g), en lid 4 – Afwijking – Vervolging voor 
een ‚ander feit’ dan het feit dat de reden voor de overlevering is geweest – Toestemming 
van de uitvoerende rechterlijke autoriteit – Toestemming van het openbaar ministerie van 
de uitvoerende lidstaat 

 

 C-372/19 (Belgische zaak) – Arrest van 25/11/2020 - Prejudiciële verwijzing – 
Mededinging – Artikel 102 VWEU – Misbruik van een machtspositie – Begrip ‚onbillijke 
prijzen’ – Organisatie voor het collectieve beheer van auteursrechten – Feitelijk monopolie 
– Machtspositie – Misbruik – Uitvoering van muziekwerken tijdens muziekfestivals – Op de 
bruto-ontvangsten uit de ticketverkoop gebaseerd tarief – Redelijke verhouding tot de 
prestatie van de collectieve beheerorganisatie – Bepaling van het daadwerkelijk 
uitgevoerde aandeel van het muziekrepertoire van de collectieve beheerorganisatie 
 

 C-767/19 (Belgische zaak) – Arrest van 03/12/2020 - Niet-nakoming – Richtlijnen 
2009/72/EG en 2009/73/EG – Interne markt van elektriciteit en aardgas – Daadwerkelijke 
scheiding tussen het beheer van de elektriciteits- en gastransmissiesystemen enerzijds en 
leverings- en productieactiviteiten anderzijds – Oprichting van onafhankelijke nationale 
reguleringsinstanties 

 

 C-352/19 P (Belgische zaak) – Arrest van 03/12/2020 - Hogere voorziening – Verordening 
(EG) nr. 1107/2009 – Op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen – 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=234206&text=&doclang=NL&pageIndex=2&mode=req&dir=&part=1&occ=first&cid=15654529
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=234403&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=EN&cid=15914694
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=234965&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=17010191
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=234966&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=17010191
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=234203&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=15654529
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=234322&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=15654529
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=234923&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=17010191
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=234927&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=17010191
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Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2324 – Verlenging van de goedkeuring van de 
werkzame stof ,glyfosaat’ – Artikel 263 VWEU – Procesbevoegdheid van een regionale 
entiteit – Rechtstreekse geraaktheid 
 

 C-337/19 P (Belgische zaak) – Conclusie van 03/12/2020 - Hogere voorziening – 
Staatssteun – Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (advance tax rulings) – 
Aanpassing van de winst op grond van zogenoemde winstoverschotten – Verordening (EU) 
2015/1589 – Artikel 1, onder d) – Steunregeling – Begrip regeling – Vaste administratieve 
praktijk van de fiscus als regeling – Bewijs, door de Europese Commissie, van het bestaan 
van een vaste administratieve praktijk – Representatieve steekproef – Ontbreken van 
verdere uitvoeringsmaatregelen – Algemene en abstracte omschrijving van de begunstigde 
vennootschappen – Ontvankelijkheid van een incidentele hogere voorziening 

 

 

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

Arresten van het Grondwettelijke Hof 

 Arresten van het Grondwettelijk Hof – 26 november 2020 

 

 

4. Hof van Cassatie 

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

Arresten van het Hof van Cassatie in de kijker 

 

 

 

 

 

 

 

Oktober 

2020 

 

 

 

 

Nieuwe zoekmotor 
Vanaf 15 december 2020 zal jurejuridat niet meer toegankelijk zijn via een 
computer buiten netwerk van de FOD Justitie. 
  
De opgenomen Belgische rechtspraak blijft wel raadpleegbaar. Er is een nieuwe, 
performante zoekmotor beschikbaar: JUPORTAL.  
 
U kan die bereiken via https://juportal.be. 
 

 Cass. 7 octobre 2020, P.19.O644.F (FR) 
Presse 

 

 Cass. 13 oktober 2020, P.20.0744.N  
Herziening – Algemeen 
 

 Cass. 20 oktober 2020, P.20.0781.N 
Diefstal en Afpersing 
Misdrijf – Deelneming 
 

 Cass. 20 oktober 2020, P.19.1255.N  

Hoger Beroep - Strafzaken (douane en accijnzen Inbegrepen) - Principaal 
Beroep. Vorm. Termijn 
 
 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=234967&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=17010191
http://www.const-court.be/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_26_november_2020.pdf
https://justice.belgium.be/fr/ordre_judiciaire/cours_et_tribunaux/cour_de_cassation
https://juportal.be/
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201007.2F.1?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4=
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201007.2F.1?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4=
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201013.2N.4?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4=
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201020.2N.10?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4=
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201020.2N.14?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4=
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November 

2020 

 Cass. 5 novembre 2020, C.18.0591.N (FR) 
Appel – Matière repressive (y compris douanes et accises) – Appel 
principal. Forme. Délai 
 

 Cass. 24 november 2020, P.20.0881.N  
Bescherming van de maatschappij – Internering 
Bescherming van de maatschappij – Kamer voor bescherming van de 
baatschappij 

 

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 november 2020 

 

 

   Universiteiten – Balies – Verenigingen - Andere 

 

5. 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 – 3 oktober – 30 november 2020 

 

6. 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 (december 2020) 

 

 

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201105.1F.1?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4=
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201124.2N.5?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4=
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lb_2020_11_nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/prometheus_wetgeving_3_oktober_-_30_november_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nre-2020-nr-12.pdf
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   Nieuws uit het Parlement 

 

1. Justitie en de Kamer 

Verslagen van de Commissie voor de Justitie 

 

 Beknopt verslag van 2 december 2020 

 Beknopt verslag van 9 december 2020 

 

 Integraal verslag van de Commissie voor de Justitie (9 december 2020)  

 

 

 

2. Andere wetgeving – Nuttige links 

Nuttige links   

 Justel 

 Iubel => JUPORTAL 

 

Belangrijk : In verband met het gebruik van Jure-Juridat: 

 Nieuwe JUPORTAL zoekmachine vervangt Jure-Juridat 

 

 Belgisch Staatsblad 

 College van hoven en rechtbanken 

 College van het openbaar ministerie  

 Senlex 

 Justitie in cijfers 2015 - 2019 

 

 

 

 

 

 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ac308.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ac316.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ic316.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi.pl
https://juportal.be/home/welkom
https://juportal.be/home/welkom
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwe_juportal_zoekmachine_vervangt_jure-juridat.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl
https://www.om-mp.be/nl/beleid-beheer/college-openbaar-ministerie
https://senlex.senate.be/nl
https://justice.belgium.be/sites/default/files/jic-nl-2015-2019.pdf
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   Nuttige opleidingen en cursussen 

 

IGO Taaltrainer 

Wenst u uw Selor-woordenlijst online in te oefenen? Dat kan voortaan via de 'IGO Taaltrainer'. Dit 
taalplatform vormt een ideale voorbereiding op het taalexamen voor de magistratuur bij Selor. U kunt 
daarbij kiezen uit drie talen: Nederlands, Frans en Duits. 
 
U kunt deze taaltrainer raadplegen via zowel uw pc, smartphone als tablet en door middel van diverse 
besturingssystemen. 
 
Ga vandaag nog van start en spijker uw taalvaardigheden op een interactieve manier bij. 
 

Doelpubliek  

Deze tool is enkel beschikbaar voor de beroepsmagistraten en leden van het gerechtspersoneel. 

 

Hoe consulteert u de IGO Taaltrainer? 

 Ga naar onze Digibib (die eveneens beschikbaar is via onze homepagina). 

 Volg de instructies op de pagina en meld u aan. 

 Eens aangemeld, vindt u bovenaan in het menu het tabblad 'Taaltrainer' terug. 

 Klik op dit tabblad. 

 Klik op de knop ‘Taaltrainer opstarten’. 

 Normaal gezien wordt nu de Taaltrainer geopend en kunt u van start gaan met uw 

oefeningen.  

 

 

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

