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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 (EHRM) 

(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. 227 (EN-FR) 

 

Overzicht van rechtspraak van het EHVRM 2018  

 Overzicht van de rechtspraak 2018 (EN) 

 

 

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 22 mei 2019 

 Nieuwsalert 13 mei 2019 

 Nieuwsalert 8 mei 2019 

 Nieuwsalert 30 april 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-260/18 – Conclusie van 14/5/2019 - Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 93/13/EEG – 

Oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten – In vreemde valuta luidende 

overeenkomsten – Beding betreffende de vaststelling van de wisselkoers tussen valuta’s – 

Gevolgen wanneer dit beding oneerlijk wordt verklaard – Mogelijkheid voor de rechter om de 

overeenkomst aan te vullen door algemene nationale bepalingen toe te passen – 

Beoordeling van het belang van de consument – Voortbestaan van de overeenkomst zonder 

oneerlijke bedingen 

http://www.echr.coe.int/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/information_note_227.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/overview_of_the_case-law_of_the_european_court_of_human_rights_2018.pdf
http://www.curia.europa.eu/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/hof_van_justitie_van_de_europese_unie_22_mei_2019.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/hof_van_justitie_van_de_europese_unie_13_mei_2019.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/hof_van_justitie_van_de_europese_unie_13_mei_2019.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/hof_van_justitie_van_de_europese_unie_8_mei_2019.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/hvj-eu_nieuwsalerts_30_april_2019.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214084&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3631932
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 C-314/18 – Conclusie van 16/5/2019 - Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in 
strafzaken – Kaderbesluiten 2002/584/JBZ en 2008/909/JBZ – Overlevering van een 
gezochte persoon aan de uitvaardigende lidstaat onder garantie van terugzending naar de 
uitvoerende lidstaat om daar een vrijheidsstraf of een tot vrijheidsbeneming strekkende 
maatregel te ondergaan – Tijdstip van terugzending – Bijkomende straf of maatregel 
 

 C-347/18 – Conclusie van 8/5/2019 - Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – 

Verordening (EU) nr. 1215/2012 – Artikel 53 – Certificaat waaruit blijkt dat de beslissing van 

het gerecht van oorsprong uitvoerbaar is – Procedure – Bevoegdheden van het gerecht van 

oorsprong – Consumentenbescherming – Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten 

van de Europese Unie 

 C-230/18 – Arrest van 8/5/2019 - Prejudiciële verwijzing – Artikel 49 VWEU – Artikel 15, lid 

2, en artikel 16 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Vrijheid van 

vestiging en vrij verrichten van diensten – Beperking – Besluit tot onmiddellijke sluiting van 

een handelsvestiging – Geen motivering – Dwingende redenen van algemeen belang – 

Voorkoming van het begaan van strafbare feiten ten aanzien van personen die zich 

overgeven aan prostitutie – Bescherming van de volksgezondheid – Evenredigheid van de 

beperking van de vrijheid van vestiging – Artikelen 47 en 48 van het Handvest van de 

grondrechten – Doeltreffendheid van de rechterlijke toetsing – Rechten van de verdediging 

– Algemeen beginsel van het recht op behoorlijk bestuur  

 C-25/18 – Arrest van 8/5/2019 - Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in 
burgerlijke zaken – Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van 
beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Verordening (EU) nr. 1215/2012 – Artikel 7, 
punt 1, onder a) – Bijzondere bevoegdheid ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst 
– Begrip ‚verbintenissen uit overeenkomst’ – Besluit van de algemene vergadering van de 
vereniging van eigenaars van een gebouw – Op de mede-eigenaars rustende verplichting 
om de bij dat besluit vastgestelde jaarlijkse financiële bijdragen te leveren aan het budget 
van de vereniging van eigenaars – Rechtsvordering ter verkrijging van de nakoming van die 
verplichting – Recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst – Verordening 
(EG) nr. 593/2008 – Artikel 4, lid 1, onder b) en c) – Begrippen ‚overeenkomst inzake 
dienstverlening’ en ‚overeenkomst die een zakelijk recht op een onroerend goed tot 
onderwerp heeft’ – Besluit van de algemene vergadering van de vereniging van eigenaars 
van een gebouw met betrekking tot de onderhoudskosten van de gemeenschappelijke delen 
ervan 
 

 C-431/17 – Arrest van 7/5/2019 - Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 98/5/EG – Toegang tot 
het beroep van advocaat – Monnik die de beroepskwalificatie van advocaat in een andere 
lidstaat dan de lidstaat van ontvangst heeft verworven – Artikel 3, lid 2 – Voorwaarde voor 
inschrijving bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst – Verklaring van 
inschrijving bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst – Weigering van 
inschrijving – Beroeps- en gedragsregels – Onverenigbaarheid van de hoedanigheid van 
monnik met de uitoefening van het beroep van advocaat  
 

 C-70/18 – Conclusie van 2/05/2019 - Prejudiciële verwijzing – Associatieovereenkomst 
EEG/Turkije – Vrij verkeer van personen – Werknemers – Standstillbepalingen – Besluit 
nr. 1/80 – Artikel 13 – Nieuwe beperkingen – Verbod – Biometrische gegevens van Turkse 
staatsburgers – Verstrekking van die gegevens aan derden – Dwingende reden van 
algemeen belang – Voorkoming en bestrijding van identiteits- en documentfraude – 
Noodzaak en evenredigheid – Voorkoming, opsporing en onderzoek van misdrijven – 
Onzeker en indirect effect 
 

 C‑98/18 – Arrest van 2/05/2019 — Prejudiciële verwijzing – Bescherming van de gezondheid 

– Hygiënepakket – Verordening (EG) nr. 853/2004 – Hygiëne op het gebied van 
levensmiddelen van dierlijke oorsprong – Verplichtingen van de exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven – Specifieke voorschriften – Vlees van als landbouwhuisdier 
gehouden hoefdieren – Opslag en vervoer – Voorwaarden inzake de temperatuur van het 
vlees 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214154&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4017771
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213781&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6536016
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213853&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6537302
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213851&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6538142
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213766&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6539561
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213594&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=32213
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=213581&text=&dir=&doclang=NL&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=35373
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 C-694/17 – Arrest van 2/05/2019 
 

 C-556/17 – Conclusie van 30/04/2019 (niet beschikbaar in het Nederlands) 
 

 C-82/19 PPU – Conclusie van 30/4/2019 (niet beschikbaar in het Nederlands) - Reference 

for a preliminary ruling — Police and judicial cooperation in criminal matters — Framework 

Decision 2002/584/JHA — Article 6(1) — European arrest warrant — Concept of ‘judicial 

authority’ — Public Prosecutor’s Office — Independence from the executive 

 C-509/18 – Conclusie van 30/4/2019 (niet beschikbaar in het Nederlands) - Reference for a 

preliminary ruling — Police and judicial cooperation in criminal matters — Framework 

Decision 2002/584/JHA — Article 6(1) — European arrest warrant — Concept of ‘judicial 

authority’ — Public Prosecutor’s Office — Independence from the executive 

 C-198/18 – Conclusie van 30/04/2019 (niet beschikbaar in het Nederlands) - Reference for 
a preliminary ruling — Area of freedom, security and justice — Judicial cooperation in civil 
matters — Insolvency proceedings — Regulation (EC) No 1346/2000 — Article 4 — 
Applicable law — Set-off 
 

 C-128/18 – Conclusie van 30/04/2019 - Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, 
veiligheid en rechtvaardigheid – Politiële en justitiële samenwerking in strafzaken – Europees 
aanhoudingsbevel – Kaderbesluit 2002/584/JBZ – Artikel 1, lid 3 – Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie – Artikel 4 – Verbod van onmenselijke of vernederende 
behandelingen – Verplichting van de uitvoerende rechterlijke autoriteiten om de 
detentieomstandigheden in de uitvaardigende lidstaat te onderzoeken – Omvang van het 
onderzoek – Criteria 
 

 C-694/17 – Arrest van 2/05/2019 - Prejudiciële verwijzing – Rechterlijke bevoegdheid, 
erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Verdrag 
van Lugano II – Artikel 15 – Overeenkomst gesloten door een consument – Verhouding tot 
richtlijn 2008/48/EG – Consumentenkredietovereenkomst – Artikelen 2 en 3 – Begrippen 
,consument’ en ,transacties waarop de richtlijn van toepassing is’ – Maximaal kredietbedrag 
– Irrelevant voor de toepassing van artikel 15 van het Verdrag van Lugano II 
 

 C-556/17 – Conclusie van 30/04/2019 (niet beschikbaar in het Nederlands) -Reference for a 
preliminary ruling — Area of freedom, security and justice — Border control, asylum and 
immigration — Common procedures for granting and withdrawing international protection — 
Judicial review of administrative decisions on application for international protection — Right 
to an effective remedy — Jurisdiction of the national court limited to the power to annul 
 

 C-619/18 – Conclusie van 11/4/2019 – Commissie t. Polen (niet beschikbaar in het 

Nederlands) - Failure of a Member State to fulfil obligations — Article 258 TFEU — Article 7 

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

Principles of independence and irremovability of judges — Charter of Fundamental Rights of 

the European Union — Articles 47 and 51 — National measures lowering the retirement age 

of Supreme Court judges in office — Absence of a transitional period — National measures 

granting the President of the Republic discretion to extend the active mandate of Supreme 

Court judges 

 C-324/17 – Conclusie van 11/4/2019 (niet beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) - 

Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2014/41/UE – 

Décision judiciaire d’enquête européenne – Procédures et garanties dans l’État membre 

d’émission – Motifs de fond à l’origine de l’émission de la décision d’enquête européenne – 

Absence de voies de recours dans l’État membre d’émission – Autonomie procédurale – 

Principes d’équivalence et d’effectivité – Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne – Article 47 – Article 14 de la directive 2014/41 – Notion de “personne 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213592&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1225602
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213503&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1225964
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213505&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1223341
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213507&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1223619
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213506&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1224287
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213511&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1224557
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213592&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1225602
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213503&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1225964
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=212921&text=&doclang=EN&pageIndex=1&mode=req&dir=&part=1&occ=first&cid=3377340
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=212923&mode=req&pageIndex=3&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=FR&cid=3377340
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concernée” – Personne visée par une accusation pénale et mesures de collecte de preuve 

appliquées vis-à-vis d’une personne tierce 

 C-260/18 – Conclusie van 14/5/2019 - Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 93/13/EEG – 

Oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten – In vreemde valuta luidende 

overeenkomsten – Beding betreffende de vaststelling van de wisselkoers tussen valuta’s – 

Gevolgen wanneer dit beding oneerlijk wordt verklaard – Mogelijkheid voor de rechter om de 

overeenkomst aan te vullen door algemene nationale bepalingen toe te passen – 

Beoordeling van het belang van de consument – Voortbestaan van de overeenkomst zonder 

oneerlijke bedingen 

 C-314/18 – Conclusie van 16/5/2019 - Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in 

strafzaken – Kaderbesluiten 2002/584/JBZ en 2008/909/JBZ – Overlevering van een 

gezochte persoon aan de uitvaardigende lidstaat onder garantie van terugzending naar de 

uitvoerende lidstaat om daar een vrijheidsstraf of een tot vrijheidsbeneming strekkende 

maatregel te ondergaan – Tijdstip van terugzending – Bijkomende straf of maatregel 

 C-266/18 – Arrest van 3/4/2019 - Prejudiciële verwijzing – Consumentenbescherming – 

Richtlijn 93/13/EEG – Oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten – Artikel 1, lid 2 

– Werkingssfeer van de richtlijn – Beding dat territoriale bevoegdheid toekent aan de volgens 

de algemene regels aangewezen rechter – Artikel 6, lid 1 – Ambtshalve toetsing van het 

oneerlijke karakter – Artikel 7, lid 1 – Verplichtingen en bevoegdheden van de nationale 

rechter 

 C-722/17 – Conclusie van 3/4/2019 - Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid 

en recht – Verordening (EU) nr. 1215/2012 – Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en 

tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Bijzondere bevoegdheid 

– Artikel 24, punten 1 en 5 – Verdeling van de opbrengst van een gerechtelijke veiling – 

‚Widerspruchsklage’ – Artikel 7, punt 1, onder a) – Begrip ‚verbintenissen uit overeenkomst’ 

– Actio pauliana 

 C-47/18 – Conclusies van 4/4/2019 - Prejudiciële verwijzing – Verordening (EU) nr. 
1215/2012 – Rechterlijke bevoegdheid in burgerlijke en handelszaken – Werkingssfeer – 
Artikel 1, lid 2, onder b) – Faillissement, akkoorden en andere soortgelijke procedures – 
Vordering tot vaststelling van het bestaan van een vordering teneinde deze te registreren in 
het kader van een insolventieprocedure – Insolventieprocedures – Verordening (EG) nr. 
1346/2000 – Artikel 41 – Inhoud van de indiening van een vordering – Maximumeisen – 
Onvolledige opgave – Ontbrekende vermelding af te leiden uit de bewijsstukken – 
Toepassingsvoorwaarden van de wet van de lidstaat waar de hoofdinsolventieprocedure is 
geopend 

 

 C-582&583/17 – Arrest van 2/4/2019 - Prejudiciële verwijzing – Bepaling van de lidstaat die 

verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming – 

Verordening (EU) nr. 604/2013 – Artikel 18, lid 1, onder b) tot en met d) – Artikel 23, lid 1 – 

Artikel 24, lid 1 – Terugnameprocedure – Verantwoordelijkheidscriteria – Nieuw verzoek dat 

in een andere lidstaat is ingediend – Artikel 20, lid 5 – Lopende bepalingsprocedure – 

Intrekking van het verzoek – Artikel 27 – Rechtsmiddelen 

 C487/17 tot en met C‑489/17 – Arrest van 28 maart 2019 - Prejudiciële verwijzing – Milieu – 

Richtlijn 2008/98/EG en beschikking 2000/532/EG – Afvalstoffen – Indeling als gevaarlijke 

afvalstoffen – Afvalstoffen die kunnen worden ingedeeld als gevaarlijke afvalstoffen en als 

niet-gevaarlijke afvalstoffen 

 C-545/17 – Arrest van 27/3/2019 - Prejudiciële verwijzing – Interne markt voor postdiensten 

– Richtlijnen 97/67/EG en 2008/6/EG – Artikel 7, lid 1 – Begrip ‚exclusieve of bijzondere 

rechten voor het vestigen of aanbieden van postdiensten’ – Artikel 8 – Recht van de lidstaten 

om de dienst voor aangetekende zendingen waarvan gebruik wordt gemaakt in het kader 

van gerechtelijke procedures, te organiseren – Termijn voor indiening van processtukken bij 

een rechterlijke instantie – Met het Unierecht conforme uitlegging van het nationale recht – 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214084&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3631932
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214154&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4017771
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212623&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8797877
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?%20%0d%20%20%20%20%20%20%20text=&docid=212642&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8798776
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212681&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=67526
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212541&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8799796
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=212327&text=&dir=&doclang=NL&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=1&cid=33642
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212290&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6609264
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Grenzen – Rechtstreekse werking ingeroepen door een emanatie van een lidstaat in het 

kader van een geschil met een particulier 

 C-129/18 – Arrest van 26/3/2019 (BE nam deel aan de procedure) - Prejudiciële verwijzing – 

Burgerschap van de Europese Unie – Recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied 

van de lidstaten voor de Unieburgers en hun familieleden – Richtlijn 2004/38/EG – 

Familieleden van de Unieburger – Artikel 2, punt 2, onder c) – Begrip ‚rechtstreekse 

bloedverwant in neergaande lijn’ – Kind dat uit hoofde van het Algerijnse kafala-stelsel 

(zorgverstrekking) onder vaste wettelijke voogdij staat – Artikel 3, lid 2, onder a) – Andere 

familieleden – Artikel 7 en artikel 24, lid 2, van het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie – Familie- en gezinsleven – Belangen van het kind 

 C-509/17 (Belgische zaak) – Arrest van 16/5/2019 - Prejudiciële verwijzing – Overgang van 
ondernemingen – Richtlijn 2001/23/EG – Artikelen 3 tot en met 5 – Behoud van de rechten 
van de werknemers – Uitzonderingen – Insolventieprocedure – Procedure van gerechtelijke 
reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag – Behoud van het geheel of een 
gedeelte van de onderneming – Nationale wettelijke regeling op grond waarvan de verkrijger, 
na de overgang, de werknemers van zijn keuze kan overnemen 
 

 C-391/16, C-77&78/17 (Belgische zaak) – Arrest van 14/05/2019 - Prejudiciële verwijzing – 
Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Asielbeleid – Internationale bescherming – Richtlijn 
2011/95/EU – Vluchtelingenstatus – Artikel 14, leden 4 tot en met 6 – Weigering van verlening 
of intrekking van de vluchtelingenstatus wanneer er sprake is van een gevaar voor de 
veiligheid of de samenleving van de lidstaat van toevlucht – Geldigheid – Artikel 18 van het 
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikel 78, lid 1, VWEU – Artikel 6, 
lid 3, VEU – Verdrag van Genève 
 

 Advies 1/17 (Belgische zaak) – 30/4/2019 – Advies krachtens artikel 218, lid 11, VWEU – 
Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada, enerzijds, en de Europese 
Unie en haar lidstaten, anderzijds (CETA) – Beslechting van geschillen tussen investeerders 
en staten (ISDS) – Instelling van een Gerecht en van een Beroepsinstantie – 
Verenigbaarheid met het primaire Unierecht – Vereiste van eerbiediging van de autonomie 
van de rechtsorde van de Unie – Door de instellingen van de Unie overeenkomstig het 
constitutionele kader van de Unie vastgesteld niveau van bescherming van openbare 
belangen – Gelijke behandeling van Canadese investeerders en die van de Unie – Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie – Artikel 20 – Toegang tot voornoemde 
gerechten en onafhankelijkheid ervan – Artikel 47 van het Handvest – Financiële 
toegankelijkheid – Toezegging om deze te waarborgen voor natuurlijke personen en voor 
kleine en middelgrote ondernemingen – Extern en intern aspect van het 
onafhankelijkheidsvereiste – Benoeming, bezoldiging en deontologie van de leden – Rol van 
het Gemengd Comité voor de CETA – Door dit Comité verstrekte bindende uitlegging van de 
CETA 
 

 C-543/17 (Belgische zaak) – Conclusie van 11/4/2019 – Commissie t. België (niet 
beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) - Manquement d’État – Article 258 TFUE – 
Directive 2014/61/UE – Coût du déploiement de réseaux de communications électroniques 
à haut débit – Article 260, paragraphe 3, TFUE – Obligation de communiquer des mesures 
de transposition d’une directive – Sanctions pécuniaires – Demande de condamnation au 
paiement d’une astreinte journalière 
 

 C-201/18 (Belgische zaak) – Arrest van 27/3/2019 - Prejudiciële verwijzing – Belasting over 
de toegevoegde waarde (btw) – Richtlijn 2006/112/EG – Harmonisatie van de 
belastingwetgeving – Aftrek van de voorbelasting – Onroerend investeringsgoed – ‚Sale-and-
leaseback’ – Herziening van de btw-aftrek – Beginsel van btw-neutraliteit – Beginsel van 
gelijke behandeling 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=212226&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=6608415
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214149&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4018401
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3636353
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213502&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1226320
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212926&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3377703
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212284&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6608049
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Verwijzingsbeschikkingen van Belgische magistraten (prejudiciële vragen) 

 Verwijzende rechter : Raad van State 

Datum van de verwijzingsbeslissing: 31 januari 2019 

Datum van indiening: 19 februari 2019 

 
1) Dient artikel 4 van richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het 

recht op gezinshereniging, teneinde de doeltreffendheid van het Unierecht te waarborgen en 

de uitoefening van het recht op gezinshereniging, welk recht volgens verzoekster door die 

bepaling aan haar wordt toegekend, niet onmogelijk te maken, aldus te worden uitgelegd dat 

het kind van een gezinshereniger aanspraak kan maken op het recht op gezinshereniging 

wanneer het tijdens de gerechtelijke procedure tegen het besluit waarbij dat kind dit recht 

wordt geweigerd, welk besluit is genomen toen het kind nog minderjarig was, meerderjarig 

wordt? 

2) Dienen artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en artikel 

18 van richtlijn 2003/86/EG aldus te worden uitgelegd dat zij zich ertegen verzetten dat een 

beroep tot nietigverklaring dat is ingesteld tegen de weigering om een minderjarig kind een 

recht op gezinshereniging toe te kennen, niet-ontvankelijk wordt verklaard omdat dit kind 

tijdens de gerechtelijke procedure meerderjarig is geworden, aangezien dit het kind de 

mogelijkheid zou ontnemen een uitspraak te verkrijgen op zijn beroep tegen dat besluit en 

zijn recht op een doeltreffende voorziening in rechte zou aantasten?  

 

 Verwijzende rechter : Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen  
Datum van de verwijzingsbeslissing : 27 maart 2019 
 
Antidumpingrecht – verordening (EG) nr 91/2009 – verordening (EG) nr 1225/2009 – 

verordening (EG) nr 384/96 

 

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

Arresten van het Grondwettelijk Hof 

 Arresten van het Grondwettelijk Hof van 4 april – 23 mei 2019 

 

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 

Maart 2019  Cass. 6 maart 2019, P.18.0998.N 
Misdrijf, Rechtvaardiging en verschoning, Rechtvaardiging 

 

 Cass. 8 maart 2019, C.16.0506.N  
Vennootschap --> vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid 
Hoger beroep --> burgerlijke zaken (handelzaken en sociale zaken 
inbegrepen) --> beslissingen en partijen 
Rechterlijke organisatie --> burgerlijke zaken 

 

 Cass. 25 maart 2019, C.170469.F 
Levensonderhoud 
 

 Cass. 26 maart 2019, P.19.0219.N (strafuitvoering, art. 7 EVRM) 
Strafuitvoering 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/c-133-19_-_demande_de_decision_prejudicielle_-_nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/c-133-19_-_demande_de_decision_prejudicielle_-_nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/nl/content/verwijzingsbeschikking-rechtbank-van-eerste-aanleg-antwerpen-afdeling-antwerpen
https://lex.igo-ifj.be/nl/content/verwijzingsbeschikking-rechtbank-van-eerste-aanleg-antwerpen-afdeling-antwerpen
http://www.const-court.be/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_van_4_april_t.e.m._23_mei_2019.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-20190306-1&idxc_id=322688&lang=NL
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20190308-3&idxc_id=322939&lang=NL
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20190325-1&idxc_id=323207&lang=NL
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20190326-4&idxc_id=323223&lang=NL
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Rechten van de Mens --> Verdrag Rechten van de Mens --> Artikel 7 

 
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 april 2019 

 Libercas maart 2019 

 
 

Jaarverslag 

 Jaarverslag 2018 van het Hof van Cassatie 

 
 
 

 

   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 (De onderzoekers van Cité voor de camera) (FR) 
 

 
 

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. 2019/4 

 Nieuwsbrief Arbeidsrecht nr. 2019/3 

 
 
 
 
 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lb_2019_04_nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lb_2019_03_nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/jaarverslag_hof_van_cassatie_2018.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/cite_liege_les_chercheurs_de_cite_face_a_la_camera.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsbrief_arbeidsrecht_2019-4.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsbrief_arbeidsrecht_2019-3.pdf
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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: 5 april – 25 april 2019 

 Prometheus Wetgeving: 10 mei – 23 mei 2019 

 Prometheus Wetgeving: 26 april – 9 mei 2019 

 Prometheus Wetgeving: 22 maart – 4 april 2019 

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

 Prometheus Advocatuur: 4 mei – 16 mei 2019 

 Prometheus Advocatuur: 17 april – 3 mei 2019 

 Prometheus Advocatuur: 1 april – 16 april 2019 

 Prometheus Advocatuur: 9 maart – 31 maart 2019 

 

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 van april 2019 (NL) 

 
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) 

 De Belgische justitiepaleizen van 1830 tot 2008: tussen verandering en continuïteit (april 

2019) 
In België kenden de justitiepaleizen, symbolen van justitie, hun opgang in de loop van de 

19de eeuw. In die periode werden nieuwe justitiepaleizen gebouwd of oude grondig 

verbouwd, opdat ze beantwoordden aan de behoeftes van een moderne justitie. De 

architectuur van deze justitiepaleizen draagt een streng en almachtig imago uit. Een eeuw 

later voldeden deze gebouwen niet meer aan de vereisten van justitie en moesten ze 

vernieuwd worden. Deze vernieuwingsgolf startte aan het einde van de 20ste eeuw, in die 

periode werden overal in België nieuwe gebouwen opgericht. Deze werden in een moderne 

stijl gebouwd en dragen het imago uit van een geactualiseerde justitie die meer verzoenend 

en transparant is. Het plechtige karakter werd echter wel behouden. Andere elementen 

bleven eveneens gevrijwaard, al zijn er ook die verdwenen. 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsbrief_wetgeving_5_april_-_25_april_2019.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/prometheus_wetgeving_10_mei_-23_mei_2019.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/prometheus_wetgeving_26_april_-_9_mei_2019.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsbrief_wetgeving_22_maart_-_4_april_2019.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsbrief_advocatuur_4_-_16_mei_2019.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsbrief_advocatuur_17_april_-_3_mei_2019.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsbrief_advocatuur_1_-_16_april_2019.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsbrief_advocatuur_9_-_31_maart_2019.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsbrief_rechtspraak_europa_2019_-_nummer_04.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/jsjv_14_nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/jsjv_14_nl.pdf
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   Andere nationale, europese en internationale 

instituten 

 

1. Europese Commissie 

 
EU Justice Scoreboard 

 EU Justice Scoreboard 2019 
Op 26 april 2019 heeft de Europese Commissie het EU-scorebord voor justitie 2019 
gepubliceerd, met daarin een vergelijkend overzicht van de rechtsstelsels in de EU-lidstaten 
uit het oogpunt van onafhankelijkheid, kwaliteit en efficiëntie. Het biedt de nationale 
autoriteiten informatie om hen te helpen hun rechtsstelsels te verbeteren. De resultaten 
geven een gemengd beeld en laten zien dat er sprake is van relatieve verbeteringen wat 
betreft de efficiëntie van de rechtsstelsels en de kwaliteit van de rechtsbedeling. Tegelijkertijd 
blijkt uit het scorebord dat de problemen met betrekking tot de perceptie van de 
onafhankelijkheid van de rechterlijke macht toenemen. 

 Persbericht 

 
 

   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 maart en april 2019.  

 Documentatieoverzicht penaal editie 154 (maart- april 2019) 

 
 

   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 april 2019 

 Rechtsleer maart 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. 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/justice_scoreboard_2019_en.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/justice_scoreboard_2019_en.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ip-19-2232_nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/documentatieoverzicht_penaal_editie_154_20190430.pdf
mailto:biblio.fodspf@just.fgov.be
https://lex.igo-ifj.be/nl/content/rechtsleer-van-het-hof-van-beroep-te-brussel-april-2019
https://lex.igo-ifj.be/nl/content/rechtsleer-van-het-hof-van-beroep-te-brussel-april-2019
https://lex.igo-ifj.be/nl/content/rechtsleer-van-het-hof-van-beroep-te-brussel-maart-2019-0
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 Rechtsleer april 2019 

 Rechtsleer maart 2019 

 
 
 

   Nieuws uit het Parlement 

 

1. Kamer van Volksvertegenwoordigers 

Wetsvoorstellen 

 Wetsvoorstel van 20 maart 2019 tot wijziging van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der 

talen in gerechtszaken. 
Sinds de eerste Potpourriwet worden de meeste vormgebreken in gerechtszaken bestraft 

met een relatieve nietigheid. In 2018 werd deze sanctie ook ingevoerd voor taalvereisten. 

Hierbij werd echter uit het oog verloren dat de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken 

geen “normale” vormvereisten behelst. De taalregels vormen in ons huidige federale bestel 

essentiële regels, noodzakelijk voor het bewaren van het principe van de eentaligheid in het 

Vlaamse gewest. Men kan deze vormvereisten dus niet op gelijke voet plaatsen met andere 

vormvereisten. Dit wetsvoorstel herstelt daarom de absolutie nietigheid als sanctie voor het 

schenden van de wettelijke taalvereisten in gerechtszaken. 

 

 Wetsvoorstel van 25 maart 2019 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering inzake de 

termijn om een volgappel in te stellen. 

Sinds de eerste Potpourriwet worden de meeste vormgebreken in gerechtszaken bestraft 

met een relatieve nietigheid. In 2018 werd deze sanctie ook ingevoerd voor taalvereisten. 

Hierbij werd echter uit het oog verloren dat de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken 

geen “normale” vormvereisten behelst. De taalregels vormen in ons huidige federale bestel 

essentiële regels, noodzakelijk voor het bewaren van het principe van de eentaligheid in het 

Vlaamse gewest. Men kan deze vormvereisten dus niet op gelijke voet plaatsen met andere 

vormvereisten. Dit wetsvoorstel herstelt daarom de absolutie nietigheid als sanctie voor het 

schenden van de wettelijke taalvereisten in gerechtszaken. 

 

 Wetsvoorstel van 13 maart 2019 tot invoering van een nieuw Strafwetboek – Boek 1 en Boek 

2 

 

 
 

2. Vlaams Parlement 

Schriftelijke vraag   

 Justitieassistenten - Periodiek verslag over voorwaardelijke invrijheidstelling 

 
 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/art._avr.-apr._19.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/art._mar.-maa._19.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/54k3680001_herstelwet_taal_gerechtszaken.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/54k3680001_herstelwet_taal_gerechtszaken.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/54k3687001_termijn_volgappel.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/54k3687001_termijn_volgappel.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/54k3651001_nieuw_strafwetboek.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/54k3651001_nieuw_strafwetboek.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/periodiekverslag.pdf
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3. Overige wetgeving – nuttige links 

Nuttige links   

 Justel 

 Jure-juridat 

 Belgisch Staatsblad 

 College van hoven en rechtbanken 

 College van het openbaar ministerie  

 

Gegevensbeschermingsautoriteit   

 Geannoteerd wetboek ‘Privacy’ (bijgewerkt tot 17 oktober 2019)  

 

 

FOD Justitie 

 Justitie in transitie : stand van zaken na vierenhalf jaar hervormen 

 Wetgeving Minister K. Geens  

Dit document bevat een overzicht van wetten, koninklijke besluiten, ministeriële besluiten, 

omzendbrieven enz. van de regeerperiode tijdens dewelke K. Geens Minister van Justitie 

was. 

 

 

   Nuttige opleidingen en cursussen 

 

European Judicial Training Network (EJTN) 

 Podcast bekijken (Youtube) ‘The EPPO: investigations and prosecutions to fight crimes 
against the financial interests of the EU’ 

Engelstalige podcast van het EJTN over de ‘European Public Prosecutor's Office ‘ 

 

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. 

 

 

 

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/wetboek_2019.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/justitie-in-transitie_v20190426.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/justitie-in-transitie_v20190426.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/wetgevinggeens_-_index.pdf
https://youtu.be/JSxGI28dHE8
https://youtu.be/JSxGI28dHE8
mailto:redact_igo@igo-ifj.be

