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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.  

 

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

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. 237 (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. 

 Newsalert : 26 maart 2020 

 Newsalert: 16 maart 2020 

 Newsalert: 9 maart 2020 

 Newsalert : 3 maart 2020 

 Lettre d’information : 23 au 27 mars 2020 

 Lettre d’information : 9 au 13 mars 2020 

 Lettre d’information : 2 au 6 mars 2020 

 

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-81/19 – Conclusie van 19/3/2020 - Verzoek om een prejudiciële beslissing – 
Consumentenbescherming – Richtlijn 93/13/EEG – Oneerlijke bedingen in 
consumentenovereenkomsten – Krediet in vreemde valuta – Wisselkoersbeding – Artikel 1, 
lid 2 – Beding dat een algemeen, wettelijk verankerd beginsel tot uitdrukking brengt – 
Artikel 6, lid 1 – Rechtsgevolgen – Schrapping van het oneerlijke beding – Overeenkomst 
die zonder het oneerlijke beding niet kan voortbestaan – Bevoegdheden van de nationale 
rechter 

 

 C-234/18 – Arrest van 19/3/2020 - Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in 
strafzaken – Procedure tot confiscatie van illegaal verkregen vermogen zonder 
strafrechtelijke veroordeling – Richtlijn 2014/42/EU – Werkingssfeer – Kaderbesluit 
2005/212/JBZ 

 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/clin_237_bil.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/clin_237_bil.pdf
http://www.curia.europa.eu/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_26_maart_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_26_maart_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_16_maart_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_9_maart_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_3_maart_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_3_maart_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_23_au_27_mars_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_9_au_13_mars_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_2_au_6_mars_2020.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=224592&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=107852
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224581&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=121298
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 C-517/17 – Conclusie van 19/3/2020 - Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, 
veiligheid en recht – Asielbeleid – Richtlijn 2013/32/EU – Gemeenschappelijke procedures 
voor de toekenning en weigering van internationale bescherming – Artikel 33 – Niet-
ontvankelijke verzoeken – Artikel 33, lid 2, onder a) – Afwijzing van een asielverzoek na de 
toekenning van internationale bescherming in een andere lidstaat – Artikelen 14 en 34 – 
Geen persoonlijk onderhoud – Gevolgen – Beroepsprocedures –Artikel 46 – Recht op een 
daadwerkelijk rechtsmiddel – Volledig en ex nunc onderzoek – Mogelijkheid voor de rechter 
om over te gaan tot herstel van het verzuim van een beslissingsautoriteit een persoonlijk 
onderhoud af te nemen 
 

 C-86/19 – Conclusie van 11/3/2020 - Prejudiciële verwijzing – Internationaal luchtvervoer – 

Verdrag van Montreal – Aansprakelijkheid van luchtvervoerders inzake bagage – Erkend 

verlies van aangegeven bagage – Schadevergoeding – Voorwaarden voor toekenning van 

het maximale bedrag van de schadevergoeding – Bewijslast – Vereiste bewijsstandaard – 

Aard van de vereiste bewijzen – Procedurele autonomie van de lidstaten – 

Gelijkwaardigheidsbeginsel en doeltreffendheidsbeginsel 

 

 C-314/18 – Arrest van 11/3/2020 - Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in 

strafzaken – Kaderbesluit 2002/584/JBZ – Europees aanhoudingsbevel – Artikel 5, punt 3 – 

Overlevering afhankelijk van de garantie dat de betrokkene wordt teruggezonden naar de 

tenuitvoerleggingsstaat om daar de vrijheidsstraf of de tot vrijheidsbeneming strekkende 

maatregel te ondergaan die hem eventueel wordt opgelegd in de uitvaardigende lidstaat – 

Tijdstip van terugzending – Kaderbesluit 2008/909/JBZ – Artikel 3, lid 3 – Werkingssfeer – 

Artikel 8 – Aanpassing van de in de beslissingsstaat opgelegde sanctie – Artikel 25 – 

Tenuitvoerlegging van een sanctie in het kader van artikel 5, punt 3, van kaderbesluit 

2002/584/JBZ 

 

 C-511/17 – Arrest van 11/3/2020 - Prejudiciële verwijzing – Bescherming van de 

consument – Richtlijn 93/13/EEG – Oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten – 

Leenovereenkomst in valuta – Artikel 4, lid 1 – Inaanmerkingneming van alle andere 

bedingen van de overeenkomst bij de beoordeling van het oneerlijke karakter van het 

bestreden beding – Artikel 6, lid 1 – Ambtshalve onderzoek door de nationale rechter van 

het oneerlijke karakter van de bedingen van de overeenkomst – Omvang 

 

 C-659/18 – Arrest van 12/3/2020 - Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in 

strafzaken – Richtlijn 2013/48/EU – Artikel 3, lid 2 – Recht op toegang tot een advocaat – 

Omstandigheden waarin het recht op toegang tot een advocaat moet worden gewaarborgd 

– Niet-verschijning – Afwijkingen van het recht op toegang tot een advocaat – Artikel 47 

van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Recht op effectieve 

rechterlijke bescherming 

 

 C-897/19 PPU – Conclusie van 27/2/2020 (niet beschikbare in het Nederlands) - EEA 
Agreement and freedom to receive services –– Mutual Trust and the Common European 
Asylum System –– Dublin III Regulation and Schengen Associated States –– Extradition 
request by a third state to an EU Member State with respect to an EFTA national –– Grant 
of asylum before acquisition of nationality by that EFTA state to EEA national subject to 
extradition request due to risk of exposure to inhuman and degrading treatment and unfair 
criminal proceedings in the event of refoulement to requesting third state –– Arrest and 
detention by an EU Member State with a view to extradition of the EEA national for 
prosecution for the same crimes considered in asylum proceedings in the EFTA state –– 
Discrimination on the basis of nationality with respect to extradition –– International 
Agreement between Iceland, Norway and the EU on surrender procedures and judicial 
cooperation in criminal matters –– Whether requested Member State obliged to inform the 
EEA state of the third state extradition request –– Whether EU Member State required to 
return EEA national to their home state rather than comply with third state extradition 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=224594&text=&doclang=NL&pageIndex=2&mode=req&dir=&part=1&occ=first&cid=121298
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=224362&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=1699013
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=224337&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=1699013
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=224339&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=1699013
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=224382&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=1894523
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=223857&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=EN&cid=8097245
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request –– Petruhhin ruling of the Court –– Risk of impunity –– Articles 4, 19 and 47 of the 
Charter of Fundamental Rights 

  

 C-41/19 – Conclusie van 27/2/2020 (niet beschikbare in het Nederlands) - Reference for a 
preliminary ruling — Judicial cooperation in civil matters — Jurisdiction in matters relating to 
maintenance obligations — Regulation (EC) No 4/2009 — Jurisdiction to rule on an 
application opposing enforcement of a maintenance decision 

  

 C-25/19 – Arrest van 27/2/2020 - Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 2009/138/EG – 
Vertegenwoordiging van een schadeverzekeringsonderneming – Vertegenwoordiger die 
woonachtig is op het nationale grondgebied – Betekening en kennisgeving van stukken – 
Inontvangstneming van het stuk dat het geding inleidt – Verordening (EG) nr. 1393/2007 – 
Niet-toepasselijkheid 

  

 C-18/19 – Conclusie van 27/2/2020 - Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, 
veiligheid en recht – Richtlijn 2008/115/EG – Gemeenschappelijke normen en procedures 
in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun 
grondgebied verblijven – Artikel 16, lid 1 – Bewaring met het oog op verwijdering – 
Bewaring in een gevangenis – Onderdaan van een derde land die een ernstige bedreiging 
vormt voor de openbare orde of de openbare veiligheid – Beginselen van doeltreffendheid 
en evenredigheid – Minimumwaarborgen – Mogelijkheid van inbewaringstelling in een 
gevangenis met gedetineerden in voorlopige hechtenis – Artikel 15 – Rechterlijke toetsing – 
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikelen 1 tot en met 4, 6 en 47 

  

 C-803/18 – Arrest van 27/2/2020 - Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in 
burgerlijke zaken – Verordening (EU) nr. 1215/2012 – Artikel 15, punt 5, en artikel 16, punt 
5 – Verzekering voor ‚grote risico’s’ – Tussen verzekeringnemer en verzekeraar 
overeengekomen forumkeuzebeding – Tegenwerpbaarheid van dat beding aan de 
verzekerde 
 

 C-125/18 – Arrest van 3/3/2020 - Prejudiciële verwijzing – Bescherming van de consument 
– Richtlijn 93/13/EEG – Oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten – 
Hypotheekovereenkomst – Variabele rentevoet – Op de hypothecaire leningen van de 
spaarbanken gebaseerde referentie-index – In een wettelijke of bestuursrechtelijke 
bepaling geregelde index – Eenzijdige toevoeging van een dergelijk beding door de 
kredietverstrekker – Toetsing van het transparantievereiste door de nationale rechter – 
Gevolgen van de vaststelling van het oneerlijke karakter van het beding 

 

 C-34/19 – Arrest van 4/3/2020 - Prejudiciële verwijzing – Harmonisatie van de wetgevingen 
– Telecommunicatiediensten – Tenuitvoerlegging van Open Network Provision (ONP) – 
Richtlijn 97/13/EG – Vergoedingen en heffingen voor individuele vergunningen – 
Overgangsregeling waarbij een hogere heffing wordt opgelegd dan die welke door richtlijn 
97/13/EG is toegestaan – Gezag van gewijsde van een arrest van een hogere rechterlijke 
instantie dat strijdig met het Unierecht wordt geacht 
 

 C-183/18 – Arrest van 4/3/2020 - Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en 
recht – Justitiële samenwerking in strafzaken – Kaderbesluit 2005/214/JBZ – Erkenning en 
tenuitvoerlegging van geldelijke sancties tegen rechtspersonen – Onvolledige omzetting 
van een kaderbesluit – Verplichting tot conforme uitlegging van het nationale recht – 
Omvang 
 

 C-679/18 – Arrest van 5/3/2020 - Prejudiciële verwijzing – Consumentenbescherming – 
Richtlijn 2008/48/EG – Consumentenkredietovereenkomsten – Artikel 8 – Verplichting voor 
de kredietgever om de kredietwaardigheid van de consument na te gaan – Nationale 
regeling – Tegenwerpbaarheid van de verjaring van de door de consument opgeworpen 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=223858&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=EN&cid=8097245
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=223850&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=8097245
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=223854&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=8097245
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=223851&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=8097245
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=223983&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=159695
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=224063&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=295970
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=224070&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=295970
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=224110&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=410546
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exceptie van nietigheid van de overeenkomst – Artikel 23 – Sancties – Doeltreffende, 
evenredige en afschrikkende werking – Nationale rechter – Ambtshalve te verrichten 
onderzoek naar de naleving van voornoemde verplichting 
 

 C-133/19, C-136&137/19 (Belgische zaak) – Conclusie van 19/03/2020 - Prejudiciële 
verwijzing – Recht op gezinshereniging – Richtlijn 2003/86/EG – Artikel 4 – Begrip 
,minderjarige’ – Artikel 18 – Recht om beroep in te stellen in geval van afwijzing van een 
verzoek om gezinshereniging – Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie – Recht op een doeltreffende voorziening in rechte – Onderdanen van een 
derde land die op het tijdstip van indiening van hun verzoek om gezinshereniging minder 
dan 18 jaar oud waren – Bereiken van de meerderjarigheid gedurende de administratieve 
procedure – Bereiken van de meerderjarigheid gedurende de gerechtelijke procedure – 
Beslissende datum om te bepalen of de belanghebbenden de status van, minderjarige’ 
hebben 

 

 C-24/19 (Belgische zaak) – Conclusie van 3/3/2020 - Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 
2001/42/EG – Beoordeling van de gevolgen van bepaalde plannen en programma’s voor 
het milieu – Strategische milieubeoordeling – Begrip ‚plannen en programma’s’ – 
Voorwaarden voor de oprichting van windturbineparken vastgesteld bij besluit en 
administratieve omzendbrief – Juridische gevolgen van het ontbreken van een strategische 
milieubeoordeling – Bevoegdheid van de nationale rechter om de gevolgen van de 
nationale handelingen voorlopig te handhaven 
 

 C-717/18 (Belgische zaak) – Arrest van 3/3/2020 - Prejudiciële verwijzing – Justitiële 
samenwerking in strafzaken – Kaderbesluit 2002/584/JBZ – Europees aanhoudingsbevel – 
Artikel 2, lid 2 – Tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel – Geen toetsing 
van de dubbele strafbaarheid van het feit – Voorwaarden – Strafbaar feit waarop in de 
uitvaardigende lidstaat een vrijheidsstraf is gesteld met een maximum van ten minste drie 
jaar – Wijziging van de strafwetgeving van de uitvaardigende lidstaat tussen de datum van 
de feiten en de datum van uitvaardiging van het Europees aanhoudingsbevel – Versie van 
de wet die in aanmerking moet worden genomen ter toetsing van de drempel van een 
maximumstraf van ten minste drie jaar 

 

 C-402/19 (Belgische zaak) – Conclusie van 4/3/2020 - Prejudiciële verwijzing – 
Immigratiebeleid – Terugkeer van illegaal verblijvende derdelanders – Ouder van een 
ernstig ziek minderjarig kind dat tijdens de beroepsprocedure tegen de afwijzing van de 
verblijfsaanvraag meerderjarig is geworden – Bevel om het grondgebied te verlaten – 
Richtlijn 2008/115/EG – Artikel 13 – Beroep in rechte met schorsende werking – Artikel 14 
– Waarborgen in afwachting van terugkeer – Elementaire levensbehoeften – Verlening van 
sociale bijstand aan de ouder – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – 
Artikelen 7, 24 en 47 – Afhankelijkheidsverhouding tussen de ouder en het ernstig zieke 
kind 
 

 C-100/19 (Belgische zaak) – Arrest van 5/3/2020 - Prejudiciële verwijzing – Harmonisatie 
van de wetgevingen – Telecommunicatiesector – Geharmoniseerd gebruik van het 
radiospectrum in de 2 GHz-frequentieband voor de implementatie van systemen voor 
mobiele satellietdiensten – Beschikking nr. 626/2008/EG – Artikel 4, lid 1, onder c), 
artikel 7, lid 1, en artikel 8, lid 1 – Complementaire grondcomponenten – Door de lidstaten 
verleende machtigingen – Verplichting voor de exploitant om een bepaald percentage van 
de bevolking en het grondgebied te bestrijken – Niet-inachtneming – Invloed 

 

 C-384/18 (Belgische zaak) – Arrest van 27/2/2020 - Niet-nakoming – Artikel 49 VWEU – 
Diensten op de interne markt – Richtlijn 2006/123/EG – Artikel 25, leden 1 en 2 – 
Beperkingen op multidisciplinaire activiteiten van boekhouders 

  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224593&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=107852
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224002&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=159695
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=223982&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=159695
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224081&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=295970
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=224115&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=410546
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=223848&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=8097245
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Verwijzingsbeschikkingen van Belgische magistraten (prejudiciële vragen) 

 

 Verwijzende rechter : Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel  

Datum van de verwijzingsbeslissing : 17 januari 2020 

Datum van de indiening : 6 februari 2020 

 

1) Dient de Gecombineerde Nomenclatuur zoals opgenomen in bijlage 1 van de 

Verordening (EEG) nr. 2658/87 van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en 

statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief - mede in het licht van de 

verschillende taalversies van tariefpost 4409 en de GStoelichtingen bij tariefposten 4407 

en 4409 - aldus te worden uitgelegd dat de goederen dewelke het voorwerp uitmaken 

van het hoofdgeschil, te weten geschaafde houten planken waarbij bij de vier hoeken 

een afronding werd aangebracht over de gehele lengte van de plank, dienen te worden 

beschouwd als zijnde 'over de gehele lengte geprofileerd' en bijgevolg te worden 

ingedeeld onder tariefpost 4409 of kan het afronden van de hoeken niet worden 

beschouwd als 'over de gehele lengte geprofileerd' en dienen de goederen bijgevolg te 

worden ingedeeld onder tariefpost 4407?  

2) Is de grootte van de afronding bepalend voor de indeling onder tariefpost 4407 of 

tariefpost 4409? 

 

 Verwijzende rechter : Arbeidshof Luik  

Datum van de verwijzingsbeslissing: 10 februari 2020 

Datum van de indiening: 11 februari 2020 

 

1) Vormt een beroep waarin het nationale recht voorziet ten behoeve van een asielzoeker 
die is aangemaand om zijn verzoek om internationale bescherming in een andere 
lidstaat te laten behandelen en dat geen enkele opschortende werking heeft en die 
werking slechts kan verkrijgen in geval van vrijheidsbeneming met het oog op een 
imminente overdracht, een „daadwerkelijk rechtsmiddel” in de zin van artikel 27 van de 
Dublin III-verordening? 

2) Moet het daadwerkelijk rechtsmiddel waarvan artikel 27 van de Dublin III-verordening 
gewaagt, aldus worden opgevat dat het zich enkel verzet tegen de uitvoering van een 
maatregel inzake gedwongen overdracht tijdens de behandeling van het tegen dat 
overdrachtsbesluit ingestelde beroep, dan wel dat het zich verzet tegen élke maatregel 
ter voorbereiding van een verwijdering, zoals de overbrenging naar een centrum dat 
moet zorgen voor de organisatie van een wijze van terugkeer van asielzoekers die 
werden aangemaand hun asielaanvraag in een ander Europees land te laten 
behandelen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/c-62-20_-_demande_de_decision_prejudicielle_-_nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/nl/content/verwijzende-rechter-arbeidshof-luik
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3. Grondwettelijk Hof (www.const-court.be/) 

Arresten van het Grondwettelijk Hof 

 Arresten van het Grondwettelijk Hof 5 maart 2020 – 26 maart 2020 

 

Selectie van recente publicaties betreffende de rechtspraak 

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

 Januari-februari 2020 

 

 

4. Hof van Cassatie 

(https://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hoven_en_rechtbanken/hof_van_cassatie)  

Arresten van het Hof van Cassatie in de kijker 

Februari 2020 Momenteel is het niet mogelijk om de links naar Juridat te openen met Google 
Chrome. We raden u aan om de volgende browsers te gebruiken: Internet Explorer 
11, Safari, Opera of Firefox. Mocht dit niet lukken op uw werkcomputer, dan raden 
wij u aan om dit ook te proberen via uw thuiscomputer. Mocht dit niet lukken via uw 
werkcomputer, dan raden wij u aan om dit ook te proberen via uw thuiscomputer. 

 

 Cass, 4 februari 2020 P19 1044 N 
Straf -> Geldboete en opdeciemen 

 

 Cass, 12 februari 2020 P19 0692 F 
Jeugdbescherming 

 

 Cass, 14 februari 2020 C18 0268F 
Derdenbeslag 

 

 Cass., 14 februari 2020 C19 0108F 
Venootschap in vereffering 

 
 

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 februari 2020 

 
 

 

http://www.const-court.be/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_5_maart_2020_-_26_maart_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/gwh-c.c._rechtsleer_doctrine_2020-01-02.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-20200204-4&idxc_id=329242&lang=NL
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=F-20200212-1&idxc_id=329555&lang=FR
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20200214-2&idxc_id=329956&lang=NL
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20200214-3&idxc_id=329958&lang=NL
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lb_2020_02_nl.pdf
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   Universiteiten – Balies – Verenigingen - Andere 

 

1. Universiteiten 

KU Leuven  

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. 2020/2 

 

 

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 maart 2020 – 17 maart 2020 

 Prometheus wetgeving: 8 februari 2020 -  5 maart 2020 

 

 

3. Andere  

Selectie van arresten van het EHRM door Rechtspraak.nl (www.rechtspraak.nl) 

Maandelijks overzicht van de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens 

(EHRM) en het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU). 

 Nieuwsbrief rechtspraak Europa, nr. 3 (maart 2020) 

 
 

 

 

 

 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsbrief_arbeidsrecht_2020_2.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/prometheus_wetgeving_6_maart_-_17_maart_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/prometheus_wetgeving_6_maart_-_17_maart_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/prometheus_wetgeving_8_februari_-_5_maart_2020.pdf
http://www.rechtspraak.nl/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nre-2020-nr-03.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 (13 februari 2020)  

 

1. Overige wetgeving – nuttige links 

Nuttige links   

 Justel 

 Jure-juridat 

 Belgisch Staatsblad 

 College van hoven en rechtbanken 

 College van het openbaar ministerie  

 Senlex 

 

 

 

 

 

   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. 

 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/paginas_van_55k0011.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi.pl
http://jure.juridat.just.fgov.be/JuridatSearchCombined/
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl
https://www.om-mp.be/nl/beleid-beheer/college-openbaar-ministerie
https://senlex.senate.be/nl
mailto:redac_igo@igo-ifj.be

