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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. 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. 

 Newsalert : 19 december 2019 

 Newsalert : 9 december 2019 

 Newsalert : 3 december 2019 

 Lettre d’information : 16 au 20 décembre 2019 (FR) 

 Lettre d’information : 9 au 13 décembre 2019 (FR) 

 Lettre d’information : 2 au 6 décembre 2019 (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. 

 Zaak C-627/19 PPU – Arrest van 12/12/2019 - Prejudiciële verwijzing – Prejudiciële 
spoedprocedure – Politiële en justitiële samenwerking in strafzaken – Europees 
aanhoudingsbevel – Kaderbesluit 2002/584/JBZ – Artikel 6, lid 1 – Begrip ‚uitvaardigende 
rechterlijke autoriteit’ – Criteria – Europees aanhoudingsbevel dat door het openbaar 
ministerie van een lidstaat is uitgevaardigd met het oog op uitvoering van een straf 
 

 Zaak C-625/19 PPU – Arrest van 12/12/2019 - Prejudiciële verwijzing – Prejudiciële 
spoedprocedure – Politiële en justitiële samenwerking in strafzaken – Europees 
aanhoudingsbevel – Kaderbesluit 2002/584/JBZ – Artikel 6, lid 1 – Begrip ‚uitvaardigende 
rechterlijke autoriteit’ – Criteria – Europees aanhoudingsbevel dat door het openbaar 
ministerie van een lidstaat is uitgevaardigd met het oog op strafvervolging 
 

 Gevoegde zaken C-566/19&C-626/19 PPU – arrest van 12/12/2019 - Prejudiciële 
verwijzing – Prejudiciële spoedprocedure – Politiële en justitiële samenwerking in 
strafzaken – Europees aanhoudingsbevel – Kaderbesluit 2002/584/JBZ – Artikel 6, lid 1 – 
Begrip ‚uitvaardigende rechterlijke autoriteit’ – Criteria – Europees aanhoudingsbevel dat 
door het openbaar ministerie van een lidstaat is uitgevaardigd met het oog op 
strafvervolging 
 

 Zaak C-433/18 – arrest van 12/12/2019 - Prejudiciële verwijzing – Verordening (EG) nr. 
44/2001 – Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in 
burgerlijke en handelszaken – Vereiste van een procedure op tegenspraak en een 
doeltreffend rechtsmiddel – Beslissing van een nationale rechterlijke instantie tot 
uitvoerbaarverklaring van een beslissing van een rechterlijke instantie van een andere 
lidstaat – Nationale procedure voor het verlenen van toestemming om hoger beroep in te 
stellen 
 

 Zaak C-671/18 – Arrest van 05/12/2019 - Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, 
veiligheid en rechtvaardigheid – Justitiële samenwerking in strafzaken – Wederzijdse 
erkenning – Geldelijke sancties – Gronden tot weigering van erkenning en 

http://www.curia.europa.eu/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_19_december_2019.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_9_december_2019.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_3_december_2019.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_16_au_20_decembre_2019.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_9_au_13_decembre_2019.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_2_au_6_decembre_2019.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221516&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7578592
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=221513&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=7578592
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=221509&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=7578592
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=221512&text=&doclang=NL&pageIndex=2&mode=req&dir=&part=1&occ=first&cid=7578592
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221325&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6347544
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tenuitvoerlegging – Kaderbesluit 2005/214/JBZ – Beslissing van een autoriteit van de 
beslissingslidstaat op basis van gegevens uit kentekenregisters – Kennisneming door de 
betrokkene van de sancties en de voorwaarden om de zaak te betwisten – Recht op 
daadwerkelijke rechtsbescherming 
 

 Gevoegde zaken C-398/18 en C-428/18,– Arrest van 05/12/2019 - Prejudiciële verwijzing – 
Sociale zekerheid van migrerende werknemers – Verordening (EG) nr. 883/2004 – 
Vervroegd ouderdomspensioen – Toegang – Vereiste dat het te ontvangen pensioen hoger 
is dan het wettelijk minimumbedrag – Inaanmerkingneming van uitsluitend het in de 
betrokken lidstaat ontvangen pensioen – Niet-inaanmerkingneming van het in een andere 
lidstaat ontvangen ouderdomspensioen – Verschil in behandeling van werknemers die hun 
recht van vrij verkeer hebben uitgeoefend 

 

 Zaak C-493/18 – arrest van 04/12/2019 - Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking 
in burgerlijke zaken – Insolventieprocedures – Verordening (EG) nr. 1346/2000 – Artikel 3, 
lid 1 – Vorderingen die rechtstreeks voortvloeien uit de insolventieprocedure of daar nauw 
op aansluiten – Verkoop van onroerend goed en vestiging van een hypotheek – Vordering 
tot niet-tegenwerpbaarheid die is ingesteld door de faillissementscurator – Artikel 25, lid 1 – 
Exclusieve bevoegdheid van de gerechten van de lidstaat waar de insolventieprocedure is 
geopend 
 

 Zaak C-432/18 – arrest van 04/12/2019 - Prejudiciële verwijzing – Bescherming van 
geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en 
levensmiddelen – Verordeningen (EG) nr. 510/2006 en (EU) nr. 1151/2012 – Artikel 13, lid 
1 – Verordening (EG) nr. 583/2009 – Artikel 1 – Registratie van de benaming ‚Aceto 
Balsamico di Modena (BGA)’ – Bescherming van de niet-geografische bestanddelen van 
die benaming – Omvang 
 

 Zaak C-653/19 PPU – Arrest van 28/11/2019 - Prejudiciële verwijzing – Prejudiciële 
spoedprocedure – Justitiële samenwerking in strafzaken – Richtlijn (EU) 2016/343 – 
Versterking van bepaalde aspecten van het vermoeden van onschuld en van het recht om 
in strafprocedures bij de terechtzitting aanwezig te zijn – Artikel 6 – Bewijslast – 
Voortzetting van de voorlopige hechtenis van een beklaagde” 
 

 Zaak C-722/18 – Arrest van 28/11/2019 - Prejudiciële verwijzing – Bestrijding van 
betalingsachterstand bij handelstransacties – Richtlijn 2000/35/EG – Artikel 1 en artikel 6, 
lid 3 – Werkingssfeer – Nationale regeling – Door de structuurfondsen en het Cohesiefonds 
van de Europese Unie gefinancierde handelstransacties – Uitsluiting 
  

 Zaak C-717/18 – Conclusie van AG van 26/11/2019 - Prejudiciële verwijzing – Justitiële 
samenwerking in strafzaken – Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad – Europees 
aanhoudingsbevel – Artikel 2, lid 2 – Afschaffing van toetsing van de dubbele strafbaarheid 
– Voorwaarden – Strafbare feiten waarop in de uitvaardigende lidstaat een maximumstraf 
van ten minste drie jaar staat – Beoordeling van de duur van de straf aan de hand van de 
wet van de uitvaardigende lidstaat die van toepassing is op de feiten dan wel de wet die 
van kracht is op het moment waarop het EAB wordt uitgevaardigd – Legaliteitsbeginsel en 
rechtszekerheidsbeginsel 
 

 Zaak 678/18 – arrest van 21/11/2019 - Prejudiciële verwijzing – Modellen – Verordening 
(EG) nr. 6/2002 – Artikel 90, lid 1 – Voorlopige en beschermende maatregelen – 
Bevoegdheid van de nationale rechterlijke instanties van eerste aanleg – Exclusieve 
bevoegdheid van de in deze bepaling aangewezen rechtbanken 
 

 Gevoegde zaken C-585/18, C-624/18 en C-625/18 – arrest van 19/11/19 - Prejudiciële 
verwijzing – Richtlijn 2000/78/EG – Gelijke behandeling in arbeid en beroep – Non-
discriminatie op basis van leeftijd – Verlaging van de pensioenleeftijd van de rechters van 
de Sąd Najwyższy – Artikel 9, lid 1 – Recht van beroep – Artikel 47 van het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie – Daadwerkelijke rechtsbescherming – Beginsel 
van onafhankelijkheid van de rechters – Vorming van een nieuwe kamer van de Sąd 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221324&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6347544
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221303&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6347544
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221302&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6347544
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221113&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5577008
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221112&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5577008
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220972&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5579109
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220812&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4186395
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220774&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2720412
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Najwyższy die met name bevoegd is voor zaken met betrekking tot de pensionering van 
rechters van deze rechterlijke instantie – Kamer samengesteld uit rechters die nieuw zijn 
benoemd door de president van de Republiek Polen op voorstel van de nationale raad voor 
de rechtspraak – Onafhankelijkheid van deze raad – Bevoegdheid om nationale wet- en 
regelgeving die niet in overeenstemming is met het Unierecht buiten toepassing te laten – 
Voorrang van het Unierecht 
 

 Gevoegde zaken C-609/17 en C-610/17 – arrest van 19/11/2019 - Prejudiciële verwijzing – 
Sociale politiek – Artikel 153 VWEU – Minimumvoorschriften inzake veiligheid en 
gezondheid op het gebied van de organisatie van de arbeidstijd – Richtlijn 2003/88/EG – 
Artikel 7 – Recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon van ten minste vier weken – 
Artikel 15 – Nationale bepalingen en collectieve arbeidsovereenkomsten die gunstiger zijn 
voor de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van werknemers – Werknemers 
die wegens ziekte arbeidsongeschikt zijn tijdens een tijdvak van jaarlijkse vakantie met 
behoud van loon – Weigering om deze vakantie over te dragen wanneer het niet-
overdragen de feitelijke duur van de jaarlijkse vakantie met behoud van loon niet verkort tot 
minder dan vier weken – Artikel 31, lid 2, van het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie – Niet-toepasselijkheid bij het ontbreken van een situatie waarin het 
Unierecht ten uitvoer wordt gebracht in de zin van artikel 51, lid 1, van het Handvest van de 
grondrechten 

 Zaak C-706/18 (Belgische zaak) – arrest van 20/11/2019 - Prejudiciële verwijzing – Ruimte 
van vrijheid, veiligheid en recht – Immigratiebeleid – Recht op gezinshereniging – Richtlijn 
2003/86/EG – Artikel 5, lid 4 – Beslissing inzake het verzoek tot gezinshereniging – 
Gevolgen van de niet-naleving van de beslissingstermijn – Automatische afgifte van een 
verblijfstitel 
 

 Zaak C-400/18 (Belgische zaak) – arrest van 20/11/2019 - Prejudiciële verwijzing – Fiscale 
bepalingen – Belasting over de toegevoegde waarde (btw) – Zesde richtlijn (77/388/EEG) – 
Artikel 13, A, lid 1, onder f) – Vrijstellingen – Diensten die worden verleend door 
zelfstandige groeperingen van personen – Diensten die worden verleend aan leden en aan 
niet-leden 
 

  Zaak C-627/19 PPU (Belgische zaak) verbonden aan zaak C-566/19 PPU, C-625/19, PPU 
en C-626/19 PPU – Conclusie van AG van 26/11/2019 - Prejudiciële verwijzing – Politiële 
en justitiële samenwerking in strafzaken – Kaderbesluit 2002/584/JBZ – Europees 
aanhoudingsbevel – Uitvaardigende rechterlijke autoriteit – Europees aanhoudingsbevel 
uitgevaardigd door een Belgische officier van justitie – Voorwaarde van het bestaan van 
een effectieve mogelijkheid van beroep in rechte tegen de beslissing om een Europees 
aanhoudingsbevel uit te vaardigen 
 

 Zaak C-421/18 (Belgische zaak) – arrest van 05/12/2019 - Prejudiciële verwijzing – 
Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening (EU) nr. 1215/2012 – 
Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en 
handelszaken – Artikel 7, punt 1, onder a) – Bijzondere bevoegdheid ten aanzien van 
verbintenissen uit overeenkomst – Begrip ‚verbintenissen uit overeenkomst’ – Verzoek tot 
betaling van de door een advocaat aan een orde van advocaten verschuldigde jaarlijkse 
bijdragen 

 

 

 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220769&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2720412
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220789&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4187916
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220788&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4187916
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220974&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5578375
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221327&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6347544
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2. Grondwettelijk Hof (www.const-court.be/) 

Arresten van het Grondwettelijk Hof 

 Arresten van het Grondwettelijk Hof 28 november - 12 december 2019 

 

3. 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 

November 
2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cass. 5 november 2019, P.19.0384.N 
Onderzoek in strafzaken -> Opsporingsonderzoek -> Allerlei 
 

 Cass, 6 november 2019, P.19.0651.F 
Misdrijf -> Soorten -> Algemeen 
 

 Cass. 7 november 2019, P.19.0061.N 
Overeenkomst -> Bestanddelen -> Voorwerp 
Openbare orde 
 

 Cass. 8 november 2019, C.18.0021.F 
Hypotheek 
 

 Cass, 13 november 2019, P.19.0267.F 
Vonnissen en arresten -> Algemeen  
Burgerlijke rechtsvordering 
 

 Cass. 18 november 2019, C.18.0510.N 
Sociale zekerheid -> Algemeen 
 

 Cass 26 november 2019, P.19.0604.N 
Cassatieberoep 
Voorrecht van rechtsmacht 

 

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 2019 

 
 

 

http://www.const-court.be/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_28_november_2019_-_12_december_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=F-20191105-1&idxc_id=327366&lang=FR
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20191106-2&idxc_id=328138&lang=NL
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=F-20191107-15&idxc_id=328084&lang=FR
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=F-20191108-2&idxc_id=327881&lang=FR
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20191113-1&idxc_id=327679&lang=NL
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20191118-2&idxc_id=328100&lang=NL
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=F-20191126-2&idxc_id=327981&lang=FR
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lb_2019_11_nl.pdf
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   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. 2019/10 

 Nieuwsbrief Arbeidsrecht nr. 2019/9 

 Nieuwsbrief Arbeidsrecht journaal nr. 1 

 
 

2. Balies 

Balie van Antwerpen 

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

 Prometheus advocatuur : 19 oktober – 9 december 2019 (NL) 

 
 

3. Rechtspraak.nl (www.rechtspraak.nl) 

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. 12 (december)   
 

 
 

 
 

 

 

 

 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsbrief_arbeidsrecht_2019_10.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsbrief_arbeidsrecht_2019_10.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsbrief_arbeidsrecht_2019_9.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arbeidsrecht_journaal_instituut_voor_arbeidsrecht_nr1.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/prometheus_advocatuur_19_oktober_-_9_december_2019.pdf
http://www.rechtspraak.nl/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nre-2019-nr-12.pdf
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   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 oktober-november 2019. 
 

 Documentatieoverzicht van recent gepubliceerde wetgeving, rechtspraak en rechtsleer 
inzake strafrecht en strafprocesrecht (157e editie) (oktober - november 2019) (NL) 

 

2. College van hoven en rechtbanken 

Persbericht   

Het College van de hoven en rechtbanken (CHR) heeft een nieuwe voorzitter. Op de vergadering van 
2 december 2019 werd Mevrouw Fabienne Bayard, voorzitter van de Ondernemingsrechtbank te 
Luik, aangewezen als nieuwe voorzitter van het College. 
 

 Persbericht van het College van hoven en rechtbanken 

 
 
 

   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.  

 

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. 
 

 Rechtsleer november 2019 

   

 
 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/documentatieoverzicht_penaal_editie_157_20191129.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/documentatieoverzicht_penaal_editie_157_20191129.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/persbericht_chr_-_nieuwe_voorzitter_-_20191204.pdf
mailto:biblio.fodspf@just.fgov.be
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/11._art._nov._19.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/11._art._nov._19.pdf
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   Nieuws uit het Parlement 

 
 

1. De Kamer van Volksvertegenwoordigers 

Parlementaire vragen en antwoorden (2e sessie van de 55e legislatuur)   

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

 Vragen en antwoorden (12 november 2019) 

 Vragen en antwoorden (25 oktober 2019) 

 

2. Commissie voor de Justitie 

Verslagen van de Commissie voor de Justitie 

 

 Beknopt verslag van de Commissie voor de Justitie (12 december 2019) 

 

3. Overige wetgeving – nuttige links 

Nuttige links   

 Justel 

 Jure-juridat 

 Belgisch Staatsblad 

 College van hoven en rechtbanken 

 College van het openbaar ministerie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/paginas_van_55k0005.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/paginas_van_55k0004.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ac072.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
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   Andere nationale, Europese en internationale 

instellingen 
 

1. European Judicial Training Network (EJTN) (http://www.ejtn.eu/) 

Publicaties 

 Rule of Law in Europe. Perspectives from Practitioners and Academics 

 Training Guide on the Rule of Law for Judges and Prosecutors 

 

2. World Intellectual Property Organization (WIPO) 

2019 WIPO Intellectual Property Judges Forum 13-15 november 2019, Genève 

 

 When Private International Law Meets Intellectual Property Law – A Guide for Judges 

 WIPO Lex – A Free Global Database of IP Laws and Treaties 

 WIPO Collection of Leading Judgments on Intellectual Property Rights People’s Republic of 
China (2011-2018) 

 WIPO Technology Trends 2019 – Artificial Intelligence 

 WIPO Guide on Alternative Dispute Resolution (ADR) – Options for Intellectual Property 
Offices and Courts 

 World Intellectual Property Report 2019 – The Geography of Innovation: Local Hotspots, 
Global Networks 

 

 

 

 

   Interessante opleidingen  

 

 

Digitale bibliotheek (Digibib) 

Deze applicatie geeft u toegang tot trainingsdocumentatie, e-learning, video-opnamen, 
livestreaming, informatiebladen met verwijzingen en URL-links naar publicaties van uitgevers, 
juridische databases en didactisch materiaal van externe partners van het IGO. Momenteel kan u in 
onze digibib meer dan 5.300 bestanden raadplegen. Wilt u bijvoorbeeld meer weten over de 
plichtenleer van de magistraat? Ga dan in de Digibib naar de filter ‘Ref’ (die staat voor referentie 
van de opleiding) en selecteer ‘JUR-071’. Bekijk vervolgens de documentatie die de sprekers HH. 
De Keyzer, De Riemaecker en Vande Vyver over het onderwerp hebben gepubliceerd. Wenst u e-
learnings van de Raad van Europa te raadplegen? Kies dan in de filter ‘Spreker’ voor ‘CoE – 
Council of Europe’. U vindt daar bovendien een infofiche terug met de titel ‘HELP: all you need to 

http://www.ejtn.eu/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/2019-056-rol_manual-170x240-web_final.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/2019-056-training_guide-v5_final.pdf
https://assets.hcch.net/docs/679f66c5-b701-4318-a82a-129cefc64010.pdf
https://wipolex.wipo.int/en/main/legislation
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1065.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1065.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1055.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/adrguidejuly2018.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/adrguidejuly2018.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_944_2019.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_944_2019.pdf
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know in 4 easy steps’, die u toelaat om zich in te schrijven op hun website en hun e-learnings gratis 
te bekijken. In de Digibib kan u elke zoekopdracht verfijnen door meerdere filters te gebruiken. U 
kunt de applicatie openen via de IGO-website. Hier is de link naar de gebruikershandleiding.  

 

 

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. 

 

 

 

 

   Contact 

 

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.igo-ifj.be/
https://doc.igo-ifj.be/sites/2121/files/digitale_bibliotheek_handleiding_v1.0.pdf
https://lex.igo-ifj.be/nl
mailto:redact_igo@igo-ifj.be

