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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. 

 

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. 

 

  

mailto:redac_igo@igo-ifj.be
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   Nieuws uit de hoogste rechtscolleges 

 

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

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

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. 230 (EN-FR) 

 ECHR Information Note no. 229 (EN-FR) 

 ECHR Information Note no. 228 (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. 

 Nieuwsalert 24 juni 2019 

 Nieuwsalert 18 juni 2019 

 Nieuwsalert 11 juni 2019 

 Nieuwsalert 4 juni 2019 

 

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-619/18 – Arrest van 24/6/2019 - Niet-nakoming – Artikel 19, lid 1, tweede alinea, VEU – 

Rechtsstaat – Daadwerkelijke rechtsbescherming op de onder het Unierecht vallende 

gebieden – Beginselen van onafzetbaarheid en onafhankelijkheid van rechters – Verlaging 

van de pensioenleeftijd van de rechters van de Sąd Najwyższy – Toepassing op de zittende 

rechters – Mogelijkheid om het ambt van rechter na het bereiken van deze leeftijd te blijven 

uitoefenen, welke mogelijkheid afhankelijk is gemaakt van een discretionair genomen 

beslissing van de Poolse president 

 C-407/18 – Arrest van 26/6/2019 - Prejudiciële verwijzing – Oneerlijke bedingen in 

consumentenovereenkomsten – Richtlijn 93/13/EEG – Gedwongen tenuitvoerlegging van 

een hypothecair krediet – Onmiddellijk uitvoerbare notariële akte – Rechterlijk toezicht op 

oneerlijke bedingen – Schorsing van de gedwongen tenuitvoerlegging – Onbevoegdheid van 

de rechter die kennisneemt van het verzoek tot gedwongen tenuitvoerlegging – 

Consumentenbescherming – Doeltreffendheidsbeginsel – Richtlijnconforme uitlegging 

http://www.echr.coe.int/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/clin_230_bil.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/clin_229_bil.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/clin_228_bil.pdf
http://www.curia.europa.eu/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_24_juni_2019.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_18_juni_2019.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_11_juni_2019.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_4_juni_2019.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=215341&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7843377
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=215509&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=7843377
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 C-573/17 – Arrest van 24/6/2019 - Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in 

strafzaken – Europees aanhoudingsbevel – Kaderbesluiten – Geen rechtstreekse werking – 

Voorrang van het Unierecht – Gevolgen – Kaderbesluit 2002/584/JBZ – Artikel 4, punt 6 – 

Kaderbesluit 2008/909/JBZ – Artikel 28, lid 2 – Verklaring van een lidstaat op grond waarvan 

deze lidstaat de bestaande, vóór 5 december 2011 toepasselijke, rechtsinstrumenten op het 

gebied van overbrenging van gevonniste personen mag blijven toepassen – Tardieve 

verklaring – Gevolgen 

 C-585/18, C-624&625/18 – Conclusie van 27/6/2019 (niet beschikbare in het Nederlands) - 

Reference for a preliminary ruling — Article 267 TFEU — Rule of law — Article 2 TEU — 

Article 19(1) TEU — Principle of effective judicial protection — Principle of judicial 

independence — Charter of Fundamental Rights of the European Union — Articles 47 and 

51 — National measures establishing the Disciplinary Chamber of the Supreme Court — 

National measures modifying the manner of appointing the judicial members of the National 

Council of the Judiciary — Primacy of EU law — Power to disapply national legislation which 

conflicts with EU law 

 C-518/18 – Arrest van 27/6/2019 - Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in 

burgerlijke zaken – Verordening (EG) nr. 805/2004 – Europese executoriale titel voor niet-

betwiste schuldvorderingen – Waarmerking van een gerechtelijke beslissing als Europese 

executoriale titel – Minimumnormen voor procedures betreffende niet-betwiste 

schuldvorderingen – Verwerende partij zonder bekend adres die niet aanwezig was ter 

terechtzitting 

 C-159/18 (Belgische zaak) – Arrest van 26/6/2019 - Prejudiciële verwijzing – Luchtvervoer – 

Verordening (EG) nr. 261/2004 – Artikel 5, lid 3 – Compensatie voor passagiers bij 

instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten – Omvang – Vrijstelling 

van de verplichting tot compensatie – Begrip ‚buitengewone omstandigheden’ – 

Aanwezigheid van benzine op een start- of landingsbaan van een luchthaven 

 C-723/17 (Belgische zaak) – Arrest van 26/6/2019 – Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 

2008/50/EG – Artikelen 6, 7, 13 en 23 – Bijlage III – Beoordeling van de luchtkwaliteit – 

Criteria tot vaststelling dat de grenswaarden voor stikstofdioxide zijn overschreden – 

Metingen door vaste bemonsteringspunten – Keuze van de geschikte locaties – Interpretatie 

van de meetresultaten van de bemonsteringspunten – Verplichtingen van de lidstaten – 

Rechterlijk toezicht – Omvang van het toezicht – Injunctiebevoegdheid 

 C-597/17 (Belgische zaak) – Arrest van 27/6/2019 – Prejudiciële verwijzing – Fiscale 

bepalingen – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (btw) – 

Richtlijn 2006/112/EG – Artikel 132, lid 1, onder c) – Vrijstellingen – Medische en 

paramedische beroepen – Chiropraxie en osteopathie – Artikel 98 – Bijlage III, punten 3 en 

4 – Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen – Verlaagd tarief – Verstrekking naar 

aanleiding van een ingreep of behandeling met een therapeutisch karakter – Normaal tarief 

– Verstrekking naar aanleiding van een ingreep of behandeling met een esthetisch karakter 

– Beginsel van fiscale neutraliteit – Handhaving van de gevolgen van een met het Unierecht 

onverenigbare nationale regeling 

 

Verwijzingsbeschikkingen van Belgische magistraten (prejudiciële vragen) 

 Verwijzende rechter : Grondwettelijk Hof 

Datum van de verwijzingsbeslissing: 6 juni 2019 

 

B.16. De vraag rijst of, zoals het Hof van Justitie in het voormelde arrest van 11 december 

2014 heeft geoordeeld met betrekking tot het Spaanse stelsel, de uit de in het geding zijnde 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=215342&text=&doclang=NL&pageIndex=2&mode=req&dir=&part=1&occ=first&cid=7843377
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=215565&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8012185
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=215547&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=8012185
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=215511&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=7843377
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=215512&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=7843377
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=215548&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=8012185
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/2019-094n.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/2019-094n.pdf
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bepalingen voortvloeiende verplichting voor personen of ondernemingen om een beroep te 

doen op erkende havenarbeiders voor het verrichten van activiteiten van havenarbeid in de 

zin van de Wet Havenarbeid - waaronder de activiteiten die vreemd zouden zijn aan het laden 

en lossen van schepen – een ongerechtvaardigde beperking inhoudt van de in artikel 49 van 

het VWEU gewaarborgde vrijheid van vestiging, rekening houdend met de verschillen in 

regelgeving en de voormelde voorwaardelijke beëindiging van de inbreukprocedure door de 

Europese Commissie tegen België. Daartoe dient het Hof uitsluitsel te krijgen over de 

interpretatie van artikel 49 van het VWEU in het licht van de specifieke kenmerken en 

omstandigheden van het in het geding zijnde wettelijke kader inzake de havenarbeid. 

B.18.1. Indien het Hof van Justitie op die eerste vraag een bevestigend antwoord zou geven, 

dan zou het Hof bovendien krachtens artikel 28, tweede lid, van de bijzondere wet van 6 

januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, indien het dit nodig acht, bij wege van algemene 

beschikking, de gevolgen van ongrondwettig bevonden bepalingen kunnen aanwijzen welke 

als gehandhaafd moeten worden beschouwd of voorlopig worden gehandhaafd voor de 

termijn die het vaststelt. 

 

 

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

Arresten van het Grondwettelijk Hof 

 Arresten van het Grondwettelijk Hof van 28 mei t.e.m. 27 juni 2019 

 

 

Selectie van arresten van het Grondwettelijk Hof 

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

 Mei 2019 

 Maart-april 2019 

 

 

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 

April 2019  Cass. 3 april 2019, P.19.0303.N  
wraking 

 Cass. 4 april 2019, C.15.0177.N  
Architect tucht en bescherming titel 

 Cass. 9 april 2019, P18.1208.N  
Wetten. decreten. ordonnanties. Besluiten --> werking in de tijd en in de 
ruimte 
Rechten van de mens --> internationaal verdrag burgerrechten en 
politieke rechten 
Wegverkeer --> wegverkeerswet --> wetsbepalingen --> artikel 38 

 Cass. 9 april 2019, P.18.1282.N  
Wegverkeer --> wegverkeersreglement van 01-12-1975 --> 
reglementsbepalingen --> artikel 9 

http://www.const-court.be/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_van_28_mei_t.e.m._27_juni_2019.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/gwh-c.c._rechtsleer_doctrine_2019-05.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/gwh-c.c._rechtsleer_doctrine_2019-03-04.pdf
https://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hoven_en_rechtbanken/hof_van_cassatie
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20190403-3&idxc_id=323342&lang=NL
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20190404-7&idxc_id=323388&lang=NL
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20190409-4&idxc_id=323287&lang=NL
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20190409-5&idxc_id=323289&lang=fr
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20190409-5&idxc_id=323289&lang=fr
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 Cass. 9 april 2019, P.19.0273.N  
Bescherming van de maatschappij --> internering 
Bescherming van de maatschappij --> uitvoeringsmodaliteiten Internering 
Bescherming van de maatschappij --> kamer voor bescherming van de 
maatschappij 

 Cass, 23 april 2019, P.19.0307.N 
Bescherming van de maatschappij 

 Cass. 24 april 2019, P.19.0018.F 
Misdrijf 

 
 
 
 

   Universiteiten – Balies – Verenigingen - Andere 

 

1. Universiteiten 

KULeuven – Nieuwsbrief Arbeidsrecht  

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 nr. 2019/5 

 
 

2. Balie 

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 : 7 juni – 20 juni 2019 

 Prometheus Wetgeving : 24 mei – 6 juni 2019 

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

 Prometheus Advocatuur: 18 juni – 28 juni 2019 

 Prometheus Advocatuur: 29 mei – 17 juni 2019 

 Prometheus Advocatuur :17 mei – 28 mei 2019 

 
 
 
 
 
 

http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20190409-7&idxc_id=323293&lang=NL
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20190423-5&idxc_id=323928&lang=NL
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20190424-2&idxc_id=324255&lang=NL
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsbrief_arbeidsrecht_nr._2019_5.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsbrief_wetgeving_7_-_20_juni_2019.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsbrief_wetgeving_7_-_20_juni_2019.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsbrief_wetgeving_24_mei_-_6_juni_2019.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsbrief_advocatuur_18_-_28_juni_2019.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsbrief_advocatuur_29_mei_-_17_juni_2019.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsbrief_advocatuur_17_-_28_mei_2019.pdf
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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  

 Nieuwsbrief rechtspraak Europa 2019, nr. 6 (juni)  

 Nieuwsbrief rechtspraak Europa 2019, nr. 5 (mei) 

 
 
 

   Andere nationale, europese en internationale 

instellingen 

 

1. FOD Buitenlandse zaken, buitenlandse handel en 

ontwikkelingssamenwerking 

 
De Belgische vertegenwoordiging voor het Hof van Justitie van de Europese Unie - 

Jaarverslag 2018 

 Jaarverslag 2018 
 

Dit elfde activiteitenverslag van de directie "Europees Recht" bevat de bijdragen van de 

Belgische regering aan zaken die het HJEU en het EVA-Hof, doorgaans aangeduid met de 

Engelse afkorting EFTA, hebben behandeld. Het verslag werd opgesteld door de 

gemachtigden die België bij het HJEU en het EFTA-Hof vertegenwoordigen. 

 
 
 
 

   Nieuws uit de hoven en rechtbanken  

 

1. Hof van beroep te Antwerpen 

Overzicht van het Hof van beroep te Antwerpen 

Documentatieoverzicht van recent gepubliceerde wetgeving, rechtsleer en rechtspraak inzake 

strafrecht en strafprocesrecht voor de maanden mei en juni.  

 Documentatieoverzicht penaal editie 155 (mei-juni 2019) 

 
 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nre-2019-nr-06.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nre-2019-nr-05.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/jaarverslag_2018.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/jaarverslag_2018.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/documentatieoverzicht_penaal_editie_155_20190701.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 mei 2019 

 

Rechtsleer 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 mei 2019 

 
 

   Nieuws uit het Parlement  

 

1. Kamer van Volksvertegenwoordigers 

Parlementaire vragen 

Diverse wetsontwerpen en actuele vragen aan de regering binnen de Commissie Justitie (6e zitting 
van de 54e zittingsperiode) 
 

 Parlementaire vragen (22 mei 2019) 

 
 

2. Overige wetgeving – nuttige links 

Nuttige links   

 Justel 

 Jure-juridat 

 Belgisch Staatsblad 

 College van hoven en rechtbanken 

 College van het openbaar ministerie  

 

 

Hoge Raad voor de justitie 

 Verslag HRJ 'Naar een betere aanpak van seksueel geweld' 

Verslag ‘Naar een betere aanpak van seksueel geweld’ van de rondetafel georganiseerd 

door de Hoge Raad voor de Justitie op 25 april 2019. 

 

 

mailto:biblio.fodspf@just.fgov.be
https://lex.igo-ifj.be/nl/content/rechtsleer-van-het-hof-van-beroep-te-brussel-mei-2019
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/05._art._mei.-mai._19.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/paginas_van_54k0187.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi.pl
http://jure.juridat.just.fgov.be/JuridatSearchCombined/
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/20190426_seksueel_geweld_n.pdf
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   Nuttige opleidingen en cursussen 

 

Zelf informatie delen ? 

Wenst u eveneens bronnen of informatie te delen met uw collega’s ? Geef ons dan een seintje via 

redact_igo@igo-ifj.be. Gelieve er rekening mee te houden dat de informatie die u deelt publiekelijk 

beschikbaar gesteld mag worden. 

 

 

mailto:redact_igo@igo-ifj.be

