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Algemene info over de juridische nieuwsbrief 

Via deze periodieke juridische nieuwsbrief wil het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) u 

informeren over (nakende) wetgeving en activiteiten binnen zowel de diverse arrondissementen van 

justitie als bij de nationale en internationale instellingen die haar omringen.  

Door het juridische nieuws naar u toe te brengen, willen we u een inzicht bieden in de reeds 

bestaande informatie en documentatie die circuleert binnen justitie en de kennisdeling tussen de 

gerechtelijke instanties verder vergroten.  

 

Klik op de blauwe links om de documenten op onze website te raadplegen  

 

Taal 

Sommige documenten zijn enkel beschikbaar in het Nederlands, Frans of Engels. 

 

Rubrieken 

De hoofdrubrieken kunnen per nieuwsbrief verschillen naargelang de ontvangen informatie.  

 

Databank IGO Lex 

Wenst u alle informatie uit onze juridische nieuwsbrief IGO Lex te raadplegen op één locatie? Dan 

kan u dit voortaan doen via onze nieuwe 'database IGO Lex'. Deze database verzamelt alle informatie 

afkomstig uit onze juridische nieuwsbrief. Via deze database kan u alle eerdere edities van de 

juridische nieuwsbrief en de bijhorende informatie en documenten raadplegen. 

 

Zelf informatie delen? 

Wenst u eveneens informatie te delen met uw collega's? Geef ons dan een seintje 

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

gedeeld mag worden. 

  

https://lex.igo-ifj.be/nl
mailto:redac_igo@igo-ifj.be
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   Nieuws uit de hoogste rechtscolleges 

 

1. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) 

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

Nieuws van het EHRM 

Deze maandelijkse publicatie in het Engels en Frans bestaat uit samenvattingen van zaken die zowel 

van bijzonder belang zijn als informatie over de werkzaamheden en publicaties van het Hof 

 ECHR Information Note n°244 

 

 

2. Hof van Justitie (www.curia.europa.eu) 

Nieuwsbrief Hof van Justitie – Newsalerts 

Dit is een periodieke nieuwsbrief van het Hof van Justitie van de Europese Unie waarin zowel de 

hangende zaken als de belangrijkste punten van de arresten en conclusies zijn opgenomen. 

 Nieuwsalerts 23 november 2020 

 Nieuwsalerts 16 november 2020 

 Nieuwsalerts 9 november 2020 

 Nieuwsalerts 27 oktober 2020 

 Nieuwsalerts 20 oktober 2020 

 Lettre d’information : 23 au 27 novembre 2020 (FR) 

 Lettre d’information : 16 au 20 novembre 2020 (FR) 

 Lettre d’information : 9 au 13 novembre 2020 (FR) 

 Lettre d’information : 26 au 30 octobre 2020 (FR) 

 

Selectie van arresten, conclusies en adviezen van het Hof van Justitie 

Arresten, conclusies en adviezen van het Hof waarbij België betrokken is, worden belicht. 

 C-354/20 PPU et C-412/20 PPU  – Conclusie van 12/11/2020 - Prejudiciële verwijzingen – 
Prejudiciële spoedprocedure – Justitiële samenwerking in strafzaken – Europees 
aanhoudingsbevel – Kaderbesluit 2002/584/JBZ – Overlevering van de verdachte aan de 
uitvaardigende rechterlijke autoriteit – Handvest van de grondrechten van de Europese 
Unie – Artikel 47 – Recht van toegang tot een onafhankelijke en onpartijdige rechter – 
Structurele en fundamentele gebreken wat de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht 
van de uitvaardigende lidstaat betreft 

 

 C-729/19 – Conclusie van 12/11/2020 - Verzoek om een prejudiciële beslissing – Justitiële 
samenwerking in burgerlijke zaken – Erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen, en 

http://www.echr.coe.int/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/clin_244_bil.pdf
http://www.curia.europa.eu/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_23_november_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_16_november_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_9_november_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_27_oktober_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_20_oktober_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_cour_de_justice_du_23_au_27_novembre_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_cour_de_justice_du_16_au_20_novembre_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_cour_de_justice_du_9_au_13_novembre_2020_0.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_cour_de_justice_du_9_au_13_novembre_2020_0.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_cour_de_justice_du_26_au_30_octobre_2020.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233587&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=13652598
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=233586&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=13652598
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samenwerking op het gebied van onderhoudsverplichtingen – Verordening (EG) nr. 4/2009 
– Artikel 75 – Temporele werkingssfeer – Mogelijkheid tot registratie en tenuitvoerlegging 
van rechterlijke beslissingen die zijn gegeven voordat de staat van herkomst toetrad tot de 
Europese Unie 

 

 C-433/19 – Arrest van 11/11/2020 - Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in 
burgerlijke zaken – Verordening (EU) nr. 1215/2012 – Rechterlijke bevoegdheid, erkenning 
en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Artikel 24, punt 1 – 
Exclusieve bevoegdheid betreffende zakelijke rechten op onroerende goederen – Artikel 7, 
punt 1, onder a) – Bijzondere bevoegdheid ten aanzien van verbintenissen uit 
overeenkomst – Rechtsvordering van een appartementseigenaar strekkende tot staking 
van het gebruik van een appartement voor toeristische doeleinden door een andere 
appartementseigenaar 

 

 C-112/19  – Arrest van 28/10/2020 - Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 2006/126/EG – 
Artikel 2, lid 1, en artikel 11, lid 4 – Rijbewijs – Onderlinge erkenning – Omvang van de 
erkenningsverplichting – Rijbewijs dat is ingewisseld – Inwisseling die heeft plaatsgevonden 
nadat de lidstaat van afgifte de rijbevoegdheid had ingetrokken – Fraude – Weigering om 
het in het kader van de inwisseling afgegeven rijbewijs te erkennen 

 

 C-804/19 – Conclusie van 29/10/2020 - Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, 
veiligheid en recht – Justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken –Verordening 
(EU) nr. 1215/2012 – Hoofdstuk II, afdeling 5 (artikelen 20 tot en met 23) – Bevoegdheid 
voor individuele arbeidsovereenkomsten – Arbeidsovereenkomst gesloten in lidstaat A 
tussen een werknemer met woonplaats in die staat en een werkgever met woonplaats in 
lidstaat B betreffende in die laatste staat te verrichten werkzaamheden – Niet-uitgevoerde 
arbeidsovereenkomst – Vordering tot betaling van het overeengekomen loon die door de 
werknemer wordt ingesteld tegen de werkgever – Uitsluiting van de bevoegdheidsregels 
van het nationale recht van de aangezochte rechter – Artikel 21, lid 1, onder b), i) – Begrip 
‚plaats waar of vanwaaruit de werknemer gewoonlijk werkt’ – Plaats waar de arbeid door de 
werknemer moest worden verricht, zoals contractueel overeengekomen 
 

 C-842/19 (Belgische zaak) – Arrest van 12/11/2020 (beschikbare alleen in het Frans) - 
Manquement d’État – Arrêt de la Cour constatant un manquement – Inexécution – Libre 
circulation des capitaux – Article 63 TFUE – Incompatibilité des dispositions fiscales belges 
relatives aux revenus afférents à des biens immobiliers situés à l’étranger – Article 260, 
paragraphe 2, TFUE – Demande d’imposition d’une astreinte et d’une somme forfaitaire 

 
 

 

Verwijzingsbeschikkingen van Belgische magistraten (prejudiciële vragen) 

 

 Verwijzende rechter: Raad van State 

Datum van de verwijzingsbeslissing: 30 juni 2020 

Datum van de indiening: 29 september 2020 

 

Moet artikel 5 van richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling 
van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep aldus worden 
uitgelegd dat een werkgever verplicht is een persoon die wegens zijn handicap niet meer in 
staat is de essentiële taken uit te voeren van de functie waarin hij was aangesteld, in een 
andere functie aan te stellen waarvoor hij de vereiste bekwaamheden, vermogens en 
beschikbaarheid heeft, wanneer deze maatregel geen onevenredige last voor de werkgever 
meebrengt? 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=233541&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=13652598
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=233006&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=10472591
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=233041&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=10600887
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=233594&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=FR&cid=13652598
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/c-485-20_-_demande_de_decision_prejudicielle_-_nl.pdf
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 Verwijzende rechter: Raad van State 

Datum van de verwijzingsbeslissing: 4 juni 2020 

Datum van de indiening: 24 september 2020 

 

1. Vallen een besluit ,waarbij met het oog op de exploitatie van een steengroeve 
toestemming wordt verleend voor de verstoring van dieren en de vernieling van de habitats 
van die soorten’ en het besluit waarbij die exploitatie wordt toegestaan of geweigerd 
(omgevingsvergunning) onder een en dezelfde vergunning [in de zin van artikel 1, lid 2, 
onder c), van richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 
december 2011 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en 
particuliere projecten] voor een en hetzelfde project [in de zin van artikel 1, lid 2, onder a), 
van die richtlijn], indien die exploitatie niet zonder dat eerste besluit kan plaatsvinden en de 
instantie die verantwoordelijk is voor de afgifte van omgevingsvergunningen daarenboven 
de mogelijkheid behoudt om de milieueffecten van die exploitatie op grond van strengere 
parameters te beoordelen dan de parameters die zijn geformuleerd door de instantie die het 
eerste besluit heeft vastgesteld? 
2. Indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord, is dan genoegzaam voldaan aan 
de vereisten van die richtlijn, in het bijzonder aan die van de artikelen 2, 5, 6, 7 en 8 ervan, 
wanneer de inspraakprocedure plaatsvindt na de vaststelling van het besluit ,waarbij met 
het oog op de exploitatie van een steengroeve toestemming wordt verleend voor de 
verstoring van dieren en de vernieling van de habitats van die soorten’, maar vóór de 
vaststelling van het hoofdbesluit dat de opdrachtgever het recht verleent om de 
steengroeve te exploiteren? 

 

 

 Verwijzende rechter: Raad van State 

Datum van de verwijzingsbeslissing: 30 juni 2020 

Datum van de indiening: 29 september 2020 

 
Verzet het recht van de Europese Unie, met name de artikelen 18 en 24 van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie, de artikelen 2, 20, 23 en 31 van richtlijn 
2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake normen 
voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die 
internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor 
personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de 
verleende bescherming, en artikel 25, lid 6, 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, zich ertegen dat een lidstaat, 
wanneer hij gebruikmaakt van de door artikel 33, lid 2, onder a), van richtlijn 2013/32/EU 
verleende bevoegdheid, een verzoek om internationale bescherming niet-ontvankelijk 
verklaart op grond dat een andere lidstaat reeds internationale bescherming heeft toegekend, 
wanneer de verzoeker de vader is van een niet-begeleid minderjarig kind dat in 
eerstgenoemde lidstaat bescherming heeft gekregen, hij het enige lid van het kerngezin is 
dat bij het kind aanwezig is, hij met het kind samenleeft en het ouderlijk gezag over het kind 
hem door deze lidstaat is toegekend? Vereisen de beginselen van de eenheid van het gezin 
en van de eerbiediging van het belang van het kind daarentegen niet dat deze ouder 
bescherming wordt verleend door de lidstaat waar zijn kind bescherming geniet? 
 

 Verwijzende rechter: Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel 

Datum van de verwijzingsbeslissing: 12 februari 2020 

Datum van de indiening: 2 september 2020 

 

1) Staat punt 9 van aanhangsel 3 van subdeel A van bijlage I bij verordening (EU) nr. 
1178/2011 van de Commissie van 3 november 2011 tot vaststelling van technische eisen en 
administratieve procedures met betrekking tot de bemanning van burgerluchtvaartuigen, 
overeenkomstig verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad, 
toe dat voor de berekening van de in punt 9, onder e), bedoelde 115 uur instrumenttijd 
rekening wordt gehouden met de opleidingsuren in een FNPT II-vliegsimulator (simulatortijd) 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/c-463-20_-_demande_de_decision_prejudicielle_-_nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/c-483-20_-_demande_de_decision_prejudicielle_-_nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/c-483-20_-_demande_de_decision_prejudicielle_-_nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/c-413-20_-_demande_de_decision_prejudicielle_-_nl_0.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/c-413-20_-_demande_de_decision_prejudicielle_-_nl_0.pdf
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boven de 15 uur MCC als bedoeld in punt 9, onder e), 2), en boven het maximum van 40 uur 
instrumentinstructie in FNPT II als bedoeld in punt 9, onder e), 3), ii), dat wil zeggen meer 
dan 55 uur simulatortijd? 
2) Maakt het voor het antwoord op de eerste vraag verschil of de uren die boven de 
genoemde 15 en 40 uur worden verricht, bestaan uit uren MCC dan wel uit een andere soort 
simulatoropleiding? 
3) Indien de twee bovenstaande vragen ontkennend worden beantwoord, staat punt 10 van 
aanhangsel 3 van subdeel A van bijlage I bij die verordening dan toe dat het bewijs van 
bevoegdheid CPL (A) wordt afgegeven nadat de kandidaten hun opleiding hebben aangevuld 
met een voldoende aantal uren in een luchtvaartuig, zonder dat de vaardigheidstest (skill 
test) met betrekking tot instrumentvliegen opnieuw wordt afgelegd? 
4) Indien de drie bovenstaande vragen ontkennend worden beantwoord, vereist het 
algemene rechtszekerheidsbeginsel dan dat de uitlegging die het Hof van Justitie aan de 
betrokken rechtsregel geeft in de tijd wordt beperkt, bijvoorbeeld door die regel alleen toe te 
passen op kandidaten voor het behalen van een bewijs van bevoegdheid CPL (A), of op 
kandidaten die na de datum van het arrest van het Hof van Justitie met hun opleiding voor 
het behalen van een dergelijk bewijs van bevoegdheid zijn begonnen? 

 

 

 

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

Arresten van het Grondwettelijke Hof 

 Arresten van het Grondwettelijk Hof – 19 november 2020 
 Arresten van het Grondwettelijk Hof – 12 november 2020 
 Arresten van het Grondwettelijk Hof – 29 oktober 2020 
 Arresten van het Grondwettelijk Hof – 22 oktober 2020 

 

 

4. Hof van Cassatie 

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

Arresten van het Hof van Cassatie in de kijker 

September 

2020 

Nieuwe zoekmotor 
Na decennialange dienst zal de Jure-juridat zoekmotor einde 2020 verdwijnen. De 
opgenomen rechtspraak blijft wel raadpleegbaar. Er is een nieuwe, performante 
zoekmotor beschikbaar : IUBEL  
U kan die bereiken via https://iubel.be. 
 

 Cass. 25 september 2020, C.17.0561.N 
Rechten van de mens - Verdrag Rechten van de Mens - artikel 6 - artikel 6.1 
recht van verdediging - belastingzaken 
 

 Cass. 25 septembre 2020, F.18.0003.N 
Inkomstenbelastingen - aanslagprocedure - wijziging door de administratie 
van een aangifte 
Openbare orde 

 Cass. 24 september 2020, C.18.0039.F-C.18.0468.F  

http://www.const-court.be/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_19_november_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_12_november_2020_0.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_12_november_2020_0.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_29_oktober_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_29_oktober_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_22_oktober_2020.pdf
https://justice.belgium.be/fr/ordre_judiciaire/cours_et_tribunaux/cour_de_cassation
https://iubel.be/
https://iubel-acc.just.fgov.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200925.1N.10?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4=
https://iubel-acc.just.fgov.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200925.1N.10?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4=
https://iubel-acc.just.fgov.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200925.1N.1/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4=
https://iubel-acc.just.fgov.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200925.1N.1/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4=
https://iubel.just.fgov.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200924.1F.5/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4=


8 
IGO Lex – 26.11.2020 

Auteursrecht 

 Cass. 23 september 2020, P..20.0402.F,  
Rechten van de mens - verdrag rechten van de mens - artikel 6 - artikel 6.1 
 

 Cass. 18 september 2020, C.19.0512.N 
Europese unie - verdragsbepalingen - beleid 
Faillissement, faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord - gevolgen 
(personen, goederen, verbintenissen) 
Cassatie - vorderingen tot vernietiging. Cassatieberoep in het belang van de 
wet 
Cassatie - vernietiging. Omvang 
 

 Cass. 17 september 2020, C.18.0294.F-C.18.0611.F  
Overeenkomst - verbindende kracht (niet-uitvoering) 
 

 Cass. 17 september 2020, C.18.0423.F  
Continuïteit ondernemingen 
 

 Cass. 9 september 2020, P.20.0358.F 
Minnelijke schikking 

 

 

 

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 oktober 2020 

 

 

5. Raad van State (www.raadvst-consetat.be)  

Arresten van de Raad van State  

 Verplichte sluiting horeca – Avondklok - verwerping van de vorderingen tot schorsing 

Bij arresten nrs. 248.818 en 248.819 van 30 oktober 2020 verwerpt de algemene vergadering 

van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State twee vorderingen tot schorsing 

bij uiterst dringende noodzakelijkheid. 

 Voorlopige schorsing van de politieagent in de zaak "Chovanec" – Verwerping 

Bij arrest nr. 248.816 van 30 oktober 2020 heeft de Raad van State de door de 

luchtvaartpolitieagent van Gosselies ingediende vordering tot schorsing tegen haar 

voorlopige schorsing voor een periode van vier maanden vanaf 15 oktober 2020 verworpen. 

 Verplichte sluiting horeca – verwerping van de vorderingen tot schorsing 

Bij arresten nrs. 248.780 en 248.781 van 28 oktober 2020 verwerpt de algemene vergadering 

van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de vorderingen tot schorsing bij 

uiterst dringende noodzakelijkheid die waren ingesteld door restaurantuitbaters tegen het 

https://iubel-acc.just.fgov.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200923.2F.10/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4=
https://iubel-acc.just.fgov.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200923.2F.10/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4=
https://iubel-acc.just.fgov.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200918.1N.1?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4=
https://iubel.just.fgov.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200917.1F.3/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4=
https://iubel-acc.just.fgov.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200917.1F.2/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4=
https://iubel-acc.just.fgov.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200909.2F.13/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4=
https://iubel-acc.just.fgov.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200909.2F.13/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4=
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lb_2020_10_fr.pdf
http://www.raadvst-consetat.be/
http://www.raadvst-consetat.be/?page=news&lang=nl&newsitem=636
http://www.raadvst-consetat.be/?page=news&lang=nl&newsitem=635
http://www.raadvst-consetat.be/?page=news&lang=nl&newsitem=634
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ministerieel besluit van 18 oktober 2020 ‘houdende dringende maatregelen om de 

verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken’, en met name artikel 6, § 1, eerste 

lid, ervan, dat de sluiting van cafés en restaurants oplegt. 

 Verordening van de burgemeester van Brussel tot verbod van de prostitutie 

Bij arrest nr. 248.541 van 9 oktober 2020 schorst de Raad van State, bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid, de verordening van de burgemeester van Brussel van 28 september 2020 

waarbij prostitutie op het grondgebied van de stad Brussel voor onbepaalde duur wordt 

verboden vanwege de COVID-19-epidemie. De Raad van State oordeelt dat een dergelijke 

maatregel indruist tegen artikel 121 van de Nieuwe Gemeentewet en niet onder de 

bevoegdheid van de plaatselijke besturen valt 

 Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Brugge (voetbalstadion Club Brugge) – vernietiging 

De Raad van State vernietigt bij arrest nr. 248.469 van 6 oktober 2020 de voor Club Brugge 

bedoelde nieuwe voetbalzone langs de Blankenbergse Steenweg van het gewestelijk 

ruimtelijk uitvoeringsplan “afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge – herneming” (hierna: 

het bestreden GRUP). 

 Vernieuwing mandaten Belgische Mededingingsautoriteit geschorst 

Bij arrest nr. 248.382 van 29 september 2020 schorst de Raad van State, bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid, de gevolgen van de zogeheten “development buffer”-clausule die is 

opgenomen in de “Tweede oproep tot kandidaten voor twee mandaten van leden van het 

directiecomité van de Belgische Mededingingsautoriteit”, bekendgemaakt in het Belgisch 

Staatsblad van 9 september 2020. Die procedure betreft de vernieuwing van de mandaten 

van voorzitter van het directiecomité en auditeur-generaal van die instelling. Ze komt na een 

eerste procedure die in oktober 2018 is opgestart en niet is voltooid. Volgens de bestreden 

clausule kunnen kandidaten die naar aanleiding van die eerste oproep tot kandidaten hebben 

gesolliciteerd en de vermelding “minder geschikt” of “niet geschikt” hebben gekregen, niet 

kandideren in het kader van de nieuwe procedure 

 Reisbeperkingen van en naar partners buiten Europa – kort geding – verwerping 

Bij arrest nr. 248.347 van 24 september 2020 verwerpt de Raad van State de vordering tot 

schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid die door drie verzoekers werd ingesteld 

tegen de beperkende regeling van het reizen vanuit en naar België, die is vastgesteld bij het 

ministerieel besluit van 30 juni 2020 ‘houdende dringende maatregelen om de verspreiding 

van het coronavirus COVID-19 te beperken’. 

 Lijst van landen aangemerkt als rode zone – vorderingen tot schorsing verworpen 

Het ministerieel besluit van 30 juni 2020, gewijzigd op 10 juli 2020, verbiedt 'niet-essentiële' 

reizen vanuit en naar een gebied dat op de website van de FOD Buitenlandse Zaken als rode 

zone is aangemerkt. 

 Vondelingenschuif Evere – nietigverklaring verbodsbeslissing 

Bij arrest nr. 248.020 van 8 juli 2020 vernietigt de Raad van State de beslissing van de 

burgemeester van de gemeente Evere van 21 september 2017 waarbij de opening voor het 

publiek van de “vondelingenschuif” in de Lindestraat 405 te Evere wordt verboden. 

 Franse Gemeenschap – mondmaskerdracht in het secundair onderwijs – verwerping 

Bij arrest nr. 248.213 van 4 september 2020 verwerpt de Raad van State de vordering tot 

schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid van de omzendbrief van de minister 

van Onderwijs van de Franse Gemeenschap d.d. 18 augustus 2020 met het oog op de 

hervatting van de lessen in het secundair onderwijs tijdens het schooljaar 2020-2021. Die 

omzendbrief voorziet onder meer in maatregelen met betrekking tot de mondmaskerdracht 

http://www.raadvst-consetat.be/?page=news&lang=nl&newsitem=629
http://www.raadvst-consetat.be/?page=news&lang=nl&newsitem=626
http://www.raadvst-consetat.be/?page=news&lang=nl&newsitem=624
http://www.raadvst-consetat.be/arr.php?nr=248382
http://www.raadvst-consetat.be/?page=news&lang=nl&newsitem=623
http://www.raadvst-consetat.be/arr.php?nr=248347
http://www.raadvst-consetat.be/?page=news&lang=nl&newsitem=622
http://www.raadvst-consetat.be/?page=news&lang=nl&newsitem=621
http://www.raadvst-consetat.be/arr.php?nr=248020
http://www.raadvst-consetat.be/?page=news&lang=nl&newsitem=620
http://www.raadvst-consetat.be/arr.php?nr=248213
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door de leerlingen, de leerkrachten en de personeelsleden van de betrokken 

onderwijsinstellingen. 

 Antwerpse coronamaatregelen – vordering opnieuw verworpen 

Bij arrest nr. 248.167 van 21 augustus 2020 verwerpt de Raad van State de vordering tot 

schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid tegen het gewijzigde artikel 3 van de 

politieverordening van de gouverneur van de Provincie Antwerpen van 12 augustus 

2020  ‘betreffende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19’. 

 Mondmaskerplicht in Brussel – vordering verworpen 

Bij arrest nr. 248.165 van 20 augustus 2020 verwerpt de Raad van State de vordering tot 

schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid tegen het besluit van de Minister-

President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende de verplichting van het te allen 

tijde dragen van een mondmasker op het openbaar domein en elke private maar publiek 

toegankelijke plaats over het hele grondgebied van het gewest, van 6 augustus 2020. 

 Klacht horecaondernemer tegen coronamaatregelen (Antwerpen) verworpen 

Een horecaondernemer heeft bij hoogdringendheid een zaak ingesteld tegen de 

politieverordening die de gouverneur van de provincie Antwerpen op 5 augustus 2020 heeft 

afgekondigd om de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te bestrijden. 

 Verbod op gebruik waterpijpen in publiek toegankelijke plaatsen – verwerping schorsing 

Bij de arresten nrs. 248.144 en 248.145 van 13 augustus 2020 verwerpt de Raad van State 

de vorderingen “bij uiterst dringende noodzakelijkheid” die door uitbaters van shishabars 

werden ingesteld tot schorsing van de federale maatregel, in het kader van de bestrijding van 

de heropflakkering van het coranavirus SARS-CoV-2, om het individueel en collectief gebruik 

van waterpijpen in voor het publiek toegankelijke plaatsen te verbieden. 

 Drie beroepen tegen de politieverordening van gouverneur Cathy Berx van 29 juli 2020 

afgewezen 

De Raad van State heeft op donderdag 13 augustus 2020 uitspraak gedaan over drie zaken 

die bij hoogdringendheid zijn ingesteld tegen de politieverordening die de gouverneur van de 

provincie Antwerpen op 29 juli 2020 heeft afgekondigd om de verdere verspreiding van het 

coronavirus COVID-19 te bestrijden. 

 Coronamaatregelen inzake het dragen van een mondmasker – verwerping van de vordering 

tot schorsing 

Bij arrest nr. 248.124 van 5 augustus 2020 heeft de Raad van State de vordering tot 

schorsing verworpen ingesteld tegen het ministerieel besluit van 28 juli 2020 waarbij onder 

meer het dragen van een mondmasker in bepaalde inrichtingen en de mededeling van 

persoonsgegevens in horeca-inrichtingen verplicht wordt. De Raad is van oordeel dat niet 

voldaan is aan de voorwaarde van spoedeisendheid, aangezien de door de verzoekende 

partijen aangevoerde nadelen meer bepaald in de context van de huidige pandemie niet 

voldoende ernstig zijn. 

 Sportcomplex Rozebroeken- verwerping beroep stad Gent tegen vrijgave GAS-

bemiddelingsverslag 

Met zijn arrest nr. 247.610 van 20 mei 2020 verwerpt de Raad van State het beroep dat de 

stad Gent heeft ingediend tegen de beslissing van 2 december 2016 van de beroepsinstantie 

inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie (hierna: de 

beroepsinstantie). Deze beslissing houdt in dat het verslag van de GAS-bemiddelaar in 

http://www.raadvst-consetat.be/?page=news&lang=nl&newsitem=619
http://www.raadvst-consetat.be/?page=news&lang=nl&newsitem=618
http://www.raadvst-consetat.be/arr.php?nr=248165
http://www.raadvst-consetat.be/?page=news&lang=nl&newsitem=616
http://www.raadvst-consetat.be/?page=news&lang=nl&newsitem=612
http://www.raadvst-consetat.be/arr.php?nr=248144
http://www.raadvst-consetat.be/arr.php?nr=248145
http://www.raadvst-consetat.be/?page=news&lang=nl&newsitem=611
http://www.raadvst-consetat.be/?page=news&lang=nl&newsitem=611
http://www.raadvst-consetat.be/?page=news&lang=nl&newsitem=608
http://www.raadvst-consetat.be/?page=news&lang=nl&newsitem=608
http://www.raadvst-consetat.be/arr.php?nr=248124
http://www.raadvst-consetat.be/?page=news&lang=nl&newsitem=600
http://www.raadvst-consetat.be/?page=news&lang=nl&newsitem=600
http://www.raadvst-consetat.be/arr.php?nr=247610
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verband met lawaaioverlast van het sportcomplex Rozebroeken aan de betrokken 

buurtbewoner moet vrijgegeven worden. 

 Vergunningen voor de uitvoer van wapens en defensiegerelateerd materiaal naar Saudi-

Arabië 

De Ligue des droits humains, de Coordination Nationale d'Action pour la Paix et la 

Démocratie en het Forum voor Vredesactie hebben volgens de procedure van uiterst 

dringende noodzakelijkheid een vordering in kort geding ingesteld tegen vergunningen voor 

het uitvoeren van wapens en defensiegerelateerd materiaal naar Saudi-Arabië die door het 

Waals Gewest verleend zijn. 

 

 

   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 van het Hof van beroep in Antwerpen. 

 Documentatieoverzicht van recent gepubliceerde wetgeving, rechtspraak en rechtsleer 

inzake strafrecht en strafprocesrecht (158e editie) (februari 2020- oktober 2020)  

 

 

   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.  

 Oktober 2020 

http://www.raadvst-consetat.be/?page=news&lang=nl&newsitem=581
http://www.raadvst-consetat.be/?page=news&lang=nl&newsitem=581
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/documentatieoverzicht_penaal_editie_160_20201016.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/documentatieoverzicht_penaal_editie_160_20201016.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/10._art._oct.-okt._20.pdf
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   Universiteiten – Balies – Verenigingen - Andere 

 

1. Universiteiten 

KU Leuven – 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 2020/8 

 

2. Balies 

Balie van Antwerpen  

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

 Prometheus advocatuur – 13 oktober – 10 november 2020 

 

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 

 Rechtspraak Europa (november 2020) 

 

 

 

 

 

 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ku_leuven_nieuwsbrief_arbeidsrecht_2020-8.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsbrief_advocatuur_en_bibliotheek_13_oktober_-_10_november_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nre-2020-nr-11.pdf
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   Nieuws uit het Parlement 

 

1. Justitie en de Kamer 

Verslagen van de Commissie voor de Justitie 

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

 Beknopt verslag van 14 oktober 2020 

 Beknopt verslag van 28 oktober 2020 

 

Parlementaire vragen en antwoorden (1e sessie van de 55e législatuur)   

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

 Vragen en antwoorden (30 september 2020) 

 Vragen en antwoorden (22 september 2020) 

 Vragen en antwoorden (8 september 2020) 

 

Beleidsnota’s   

Algemene beleidsnota Justitie 2020 voor de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers 

 Algemene beleidsnota justitie 2020 

 

2. Andere wetgeving – Nuttige links 

Nuttige links   

 Justel 

 Iubel 

Na decennialange dienst zal de Jure-juridat zoekmotor einde 2020 verdwijnen. De 
opgenomen rechtspraak blijft wel raadpleegbaar. Er is een nieuwe, performante zoekmotor 
beschikbaar : IUBEL  

 Belgisch Staatsblad 

 College van hoven en rechtbanken 

 College van het openbaar ministerie  

 Senlex 

 

 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ac281.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ac295.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/paginas_van_55k0028.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/paginas_van_55k0027.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/paginas_van_55k0026.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/55k1580016.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi.pl
https://iubel.be/
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl
https://www.om-mp.be/nl/beleid-beheer/college-openbaar-ministerie
https://senlex.senate.be/nl
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   Andere instellingen 

 

1. FOD Financiën 

Fisconet 

 Fisconet is niet langer afgesloten, maar nu publiek te bereiken. De naam is nu Fisconetplus. 

 De wetboeken die FOD Financiën dagelijks updatet, zijn gratis en zonder vereisten te 

raadplegen via Fisconetplus. 

 

 

 

   Nuttige opleidingen en cursussen 

 

IGO Taaltrainer 

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

Doelpubliek  

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

 

Hoe consulteert u de IGO Taaltrainer? 

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

 Volg de instructies op de pagina en meld u aan. 

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

 Klik op dit tabblad. 

 Klik op de knop ‘Taaltrainer opstarten’. 

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

oefeningen.  

 

 

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet#!/navigation/2f41ee20-9ef3-41f8-a1bf-c170a41c6646,a6e2c295-c5d8-428c-8e81-a736285be0ec
https://doc.igo-ifj.be/nl
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   Contact 

 

Zelf informatie delen? 

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

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

beschikbaar gesteld mag worden. 

 

mailto:redac_igo@igo-ifj.be

