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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.
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Nieuws uit de hoogste rechtscolleges
1. Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) (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. 232 (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 14 oktober 2019



Nieuwsalert 7 oktober 2019



Nieuwsalert 1 oktober 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-703/17 – arrest van 10/10/19 - Prejudiciële verwijzing – Vrij verkeer van personen –
Artikel 45 VWEU – Werknemers – Verordening (EU) nr. 492/2011 – Artikel 7, lid 1 – Senior
docenten/postdocs – Beperking van de inaanmerkingneming van relevante voorafgaande
diensttijd in een andere lidstaat – Beloningssysteem dat een hogere bezoldiging verbindt
aan de anciënniteit bij de huidige werkgever



C-489/19 PPU – arrest van 09/10/19 - Prejudiciële verwijzing – Prejudiciële
spoedprocedure – Politiële en justitiële samenwerking in strafzaken – Europees
aanhoudingsbevel – Kaderbesluit 2002/584/JBZ – Artikel 1, lid 1 – Begrip ‚Europees
aanhoudingsbevel’ – Minimumvereisten voor geldigheid – Artikel 6, lid 1 – Begrip
‚uitvaardigende rechterlijke autoriteit’ – Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd door het
openbaar ministerie van een lidstaat – Status – Bestaan van een verhouding van
ondergeschiktheid ten opzichte van een orgaan van de uitvoerende macht – Individuele
instructiebevoegdheid van de minister van Justitie – Rechterlijke goedkeuring van een
Europees aanhoudingsbevel voor de toezending ervan
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C-548/18 – arrest van 09/10/19 - Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en
recht – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening (EG) nr. 593/2008 –
Recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst – Artikel 14 – Cessie van
vorderingen – Derdenwerking



C-171/18 – arrest van 07/10/19 - Prejudiciële verwijzing – Sociale politiek – Artikel 119
EG-Verdrag (vervolgens, na wijziging, artikel 141 EG) – Mannelijke en vrouwelijke
werknemers – Gelijke beloning – Bedrijfspensioenregeling – Normale pensioenleeftijd die
verschilt naar geslacht – Datum waarop maatregelen zijn genomen om de gelijke
behandeling te herstellen – Retroactieve gelijkschakeling van die leeftijd met die van de
voorheen benadeelde personen



C-18/18 – arrest van 03/10/19 – Prejudiciële verwijzing – Informatiemaatschappij – Vrij
verkeer van diensten – Richtlijn 2000/31/EG – Aansprakelijkheid van dienstverleners die als
tussenpersoon optreden – Artikel 14, leden 1 en 3 – Verlener van ,host’-diensten –
Mogelijkheid om van de dienstverlener te eisen dat hij een inbreuk beëindigt of voorkomt –
Artikel 18, lid 1 – Persoonlijke, materiële en territoriale beperkingen van de reikwijdte van
een rechterlijk bevel – Artikel 15, lid 1 – Geen algemene toezichtverplichting



C-70/18 – arrest van 03/10/19 - Prejudiciële verwijzing – Associatieovereenkomst EEGTurkije – Besluit nr. 2/76 – Artikel 7 – Besluit nr. 1/80 – Artikel 13 – Standstillbepalingen –
Nieuwe beperking – Afname, vastlegging en bewaring van biometrische gegevens van
Turkse onderdanen in een centraal bestand – Dwingende redenen van algemeen belang –
Doelstelling van voorkoming en bestrijding van identiteits- en documentfraude – Artikelen 7
en 8 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Recht op eerbiediging
van het privéleven – Recht op bescherming van persoonsgegevens – Evenredigheid



C-616/17 – arrest van 01/10/19 - Prejudiciële verwijzing – Milieu – Op de markt brengen
van gewasbeschermingsmiddelen – Verordening (EG) nr. 1107/2009 – Geldigheid –
Voorzorgsbeginsel – Definitie van het begrip ‚werkzame stof’ – Combinatie van werkzame
stoffen – Betrouwbaarheid van de beoordelingsprocedure – Toegang van het publiek tot
het dossier – Onderzoeken naar toxiciteit bij langdurige blootstelling – Pesticiden –
Glyfosaat



C-673/17 – arrest van 01/10/19 - Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 95/46/EG – Richtlijn
2002/58/EG – Verordening (EU) 2016/679 – Verwerking van persoonsgegevens en
bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie –
Cookies – Begrip ‚toestemming van de betrokkene’ – Verklaring van toestemming door
middel van een standaard aangevinkt selectievakje



C-544/18 – Arrest van 19/09/2019 - Prejudiciële verwijzing – Artikel 49 VWEU – Vrijheid
van vestiging – Zelfstandige activiteit – Burger van een lidstaat die haar zelfstandige
activiteit heeft beëindigd wegens de fysieke ongemakken waarmee het gevorderde stadium
van haar zwangerschap en de periode onmiddellijk na de bevalling gepaard gaan – Behoud
van de status van zelfstandige



C-467/18 – Arrest van 19/09/2019 - Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in
strafzaken – Artikelen 6 en 47 en artikel 51, lid 1, van het Handvest van de grondrechten
van de Europese Unie – Richtlijn 2012/13/EU – Artikel 8, lid 2 – Richtlijn 2013/48/EU –
Artikel 12 – Richtlijn (EU) 2016/343 – Artikel 3 – Nationale regeling die om medische en
veiligheidsredenen de opname in een psychiatrische inrichting toestaat van personen die in
een toestand van krankzinnigheid daden hebben begaan die een gevaar voor de
samenleving vormen – Recht op informatie over rechten – Recht op toegang tot een
advocaat – Recht op een doeltreffende voorziening in rechte – Vermoeden van onschuld –
Kwetsbare persoon
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C-47/18 – Arrest van 18/09/2019 - 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 – Daarvan
uitgesloten – Rechtsvordering tot vaststelling van het bestaan van een vordering met het
oog op de registratie ervan in het kader van een insolventieprocedure – Toepassing van
verordening (EG) nr. 1346/2000 – Artikel 41 – Inhoud van de indiening van een vordering –
Hoofdinsolventieprocedure en secundaire insolventieprocedure – Aanhangigheid en
samenhang – Toepassing naar analogie van artikel 29, lid 1, van verordening
nr. 1215/2012 – Ontoelaatbaarheid



C-678/18 – Conclusie van 18/09/2019 - Prejudiciële verwijzing – Ontvankelijkheid –
Artikel 267 VWEU – Begrip ‚geding’ – Cassatieberoep in het belang der wet –
Onveranderlijkheid van de situatie waarover bij het bestreden vonnis uitspraak is gedaan –
Modellen – Voorlopige en beschermende maatregelen – Bevoegdheid van de nationale
rechters in eerste aanleg om kennis te nemen van vorderingen in kort geding – Exclusieve
bevoegdheid van de rechtbanken voor het Gemeenschapsmodel



C-302/18 (Belgische zaak) – arrest van 03/10/19 - Prejudiciële verwijzing –
Immigratiebeleid – Status van langdurig ingezeten derdelanders – Richtlijn 2003/109/EG –
Voorwaarden voor het verkrijgen van de status van langdurig ingezetene – Artikel 5, lid 1,
onder a) – Vaste, regelmatige en voldoende inkomsten



T-673/17 (Belgische zaak, enkel beschikbaar in het FR) – arrêt du 20/09/2019 - Aides
d’État – Régime d’exonération de l’impôt des sociétés mis à exécution par la Belgique en
faveur de ses ports – Décision déclarant le régime d’aides incompatible avec le marché
intérieur – Notion d’activité économique – Services d’intérêt économique général – Activités
non économiques – Caractère dissociable – Caractère sélectif – Article 93 TFUE et
article 106, paragraphe 2, TFUE



T-674/17 (Belgische zaak, enkel beschikbaar in het FR) – arrêt du 20/09/2019 - Aides
d’État – Régime d’exonération de l’impôt des sociétés mis à exécution par la Belgique en
faveur de ses ports – Décision déclarant le régime d’aides incompatible avec le marché
intérieur – Notion d’activité économique – Services d’intérêt économique général – Activités
non économiques – Caractère dissociable – Caractère sélectif – Article 93 TFUE et
article 106, paragraphe 2, TFUE



T-696/17 (Belgische zaak) - Arrest van 20/09/2019 - Staatssteun – Regeling van vrijstelling
van de vennootschapsbelasting die door België ten uitvoer wordt gelegd ten gunste van zijn
havens – Besluit waarbij de steunregeling onverenigbaar met de interne markt wordt
verklaard – Begrip economische activiteit – Diensten van algemeen economisch belang –
Niet-economische activiteiten – Scheidbaarheid – Selectiviteit – Verzoek om een
overgangsperiode

Verwijzingsbeschikkingen van Belgische magistraten (prejudiciële vragen)



Verwijzende rechter: Raad van State
Datum van de verwijzingsbeslissing: 1 augustus 2019
Datum van de indiening: 2 september 2019
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Moeten artikel 46 van richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26
juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van
de internationale bescherming (herschikking), waarin is bepaald dat voor verzoekers een
daadwerkelijk rechtsmiddel moet openstaan tegen beslissingen ,die inzake hun verzoek om
internationale bescherming [zijn] gegeven’, en artikel 47 van het Handvest van de
grondrechten van de Europese Unie aldus worden uitgelegd dat zij zich verzetten tegen een
nationale procedureregel, zoals [Or. 10] artikel 39/57 van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen juncto de artikelen 51/2, 57/6, § 3, eerste lid, 5°, en 57/6/2, § 1, van die wet,
waarbij de termijn voor het instellen van een beroep tegen een beslissing van nietontvankelijkheid van een volgend verzoek om internationale bescherming door een
onderdaan van een derde land wordt vastgesteld op tien ‘kalenderdagen’ na de kennisgeving
van de bestuurlijke beslissing, in het bijzonder wanneer de kennisgeving is gedaan op het
Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen waar verzoeker wordt
‘geacht’ zijn woonplaats te hebben gekozen?

3. Grondwettelijk Hof (www.const-court.be/)
Arresten van het Grondwettelijk Hof


Arresten van het Grondwettelijk Hof 10-17 oktober 2019

Selectie van arresten van het Grondwettelijk Hof


Selectie van recente publicaties betreffende de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof
(juni-september 2019)

4. Hof van Cassatie
(https://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hoven_en_rechtbanken/hof_van_cassatie)

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 september 2019
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Universiteiten – Balies – Verenigingen - Andere
1. Universiteiten
Revue@DIPR


Tijdschrift voor Internationaal Privaatrecht 2019/3

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. 2019/7 (NL)

2. 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: 6 september – 4 oktober 2019

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



Prometheus Advocatuur: 17 september – 18 oktober 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 2019 - nummer 10
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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,
inzakestrafrecht en strafprocesrecht voor de maanden mei en juni.


rechtsleer

en

rechtspraak

Documentatieoverzicht penaal editie 156 (juli-september 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 september 2019
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Nieuws uit het Parlement
1. De Kamer van Volksvertegenwoordigers
Verslagen van de Commissie voor de Justitie



Integraal verslag van de Commissie voor de Justitie (2 oktober 2019)

2. Overige wetgeving – nuttige links
Nuttige links







Justel
Jure-juridat
Belgisch Staatsblad
College van hoven en rechtbanken
College van het openbaar ministerie

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.
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