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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. 236 (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 : 27 februari 2020 

 Newsalert : 10 februari 2020 

 Newsalert : 4 februari 2020 

 Lettre d’information : 24 au 28 février 2020 

 Lettre d’information : 10 au 14 février 2020 

 Lettre d’information : 3 au 7 février 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-122/18 – Arrest van 28/1/2020 - Niet-nakoming – Richtlijn 2011/7/EU – Bestrijding van 

betalingsachterstand bij handelstransacties – Handelstransacties waarbij de schuldenaar 

een overheidsinstantie is – Verplichting voor de lidstaten om ervoor te zorgen dat de 

betalingstermijn voor de overheidsinstanties niet meer dan dertig of zestig dagen bedraagt – 

Resultaatsverplichting  

  

 C-2/19 – Conclusie van 6/2/2020 - Prejudiciële verwijzing – Kaderbesluit 2008/947/JBZ – 

Toezicht op proeftijd en alternatieve straffen – Erkenning van en uitoefening van het toezicht 

op een vonnis waarin een voorwaardelijke straf is opgelegd, maar zonder 

proeftijdvoorwaarden 

 

 C-704/18 – Arrest van 12/2/2020 - Prejudiciële verwijzing – Artikel 267 VWEU – Uitvoering 

van een prejudiciële beslissing van het Hof – Bevoegdheid van een hogere rechter om 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/clin_236_bil.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/clin_236_bil.pdf
http://www.curia.europa.eu/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_27_februari_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_27_februari_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_10_februari_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_10_februari_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_4_februari_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_24_au_28_fevrier_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_24_au_28_fevrier_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_10_au_14_fevrier_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_10_au_14_fevrier_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_3_au_7_fevrier_2020.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=222742&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=3762699
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223085&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4847398
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223305&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5602165
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bevelen te geven betreffende de wijze van uitvoering – Procedurele autonomie van de 

lidstaten – Doeltreffendheidsbeginsel – Eerbiediging van de rechten van de verdediging 

 

 C-107/19 – Conclusie van 13/2/2020 - Prejudiciële verwijzing – Sociale politiek – Richtlijn 

2003/88/EG – Organisatie van de arbeidstijd – Begrip ‚arbeidstijd’ – Arbeidspauze waarin 

een werknemer binnen twee minuten voor zijn werkgever beschikbaar moet zijn om uit te 

rukken voor een oproep – Verplichting tot eerbiediging van het rechtsoordeel van een hogere 

rechter dat in strijd is met het Unierecht – Voorrang van het Unierecht 

 

 C-688/18 – Arrest van 13/2/2020 - Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in 

strafzaken – Richtlijn (EU) 2016/343 – Vermoeden van onschuld en recht om in 

strafprocedures bij de terechtzitting aanwezig te zijn – Artikel 8, leden 1 en 2 – Bij een 

nationale regeling gestelde voorwaarden voor verstekvonnissen – Afwezigheid van 

beklaagden bij bepaalde terechtzittingen om al dan niet aan hen toe te rekenen redenen – 

Recht op een eerlijk proces 

  

 C-725/18 (Belgische zaak) – Arrest van 30/1/2020 - Prejudiciële verwijzing – Artikel 56 VWEU 

– Artikel 36 van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte – Vrij 

verrichten van diensten – Belasting over beurstransacties die in een lidstaat worden 

aangegaan of uitgevoerd – Verschil in behandeling ten nadele van ontvangers van diensten 

die niet-ingezeten tussenpersonen inschakelen die handelen in de uitoefening van een 

beroep – Beperking – Rechtvaardiging 

 

 C-833/18 (Belgische zaak) – Conclusie van 6/2/2020 - Prejudiciële verwijzing – Intellectuele 

en industriële eigendom – Octrooirecht – Modellen – Verordening (EG) nr. 6/2002 – 

Harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten – Richtlijn 

2001/29/EG – Werkingssfeer – Cumulatie van rechten – Functioneel gebruiksvoorwerp – 

Begrip ,werk’ – Uiterlijke vorm bepaald door de technische functie van het voorwerp – 

Beoordelingscriteria van de nationale rechter – Tegenstrijdige belangen – Evenredigheid – 

Vouwfiets 

  

 

Verwijzingsbeschikkingen van Belgische magistraten (prejudiciële vragen) 

 

 Verwijzende rechter: Raad voor Vreemdelingenbetwistingen  

Datum van de verwijzingsbeslissing : 13 december 2019 

Datum van de indiening : 20 december 2019 

Levert artikel 13, lid 2, van de richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad 
van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de 
lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, schending op van de artikelen 20 
en 21 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, voor zover daarin is 
bepaald dat de scheiding, ontbinding of nietigverklaring van het huwelijk of beëindiging van 
een geregistreerd partnerschap niet leiden tot het verlies van het verblijfsrecht van de 
familieleden die niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten, met name indien bijzonder 
schrijnende situaties zulks rechtvaardigen, bijvoorbeeld wanneer een familielid tijdens het 
huwelijk of het geregistreerd partnerschap slachtoffer is geweest van huiselijk geweld, maar 
alleen op voorwaarde dat de betrokkenen aantonen dat zij werknemer of zelfstandige zijn, of 
voor zichzelf en hun familieleden over toereikende bestaansmiddelen beschikken om te 
voorkomen dat zij tijdens hun verblijf ten laste komen van de socialebijstandsregeling van het 
gastland, dat zij een ziektekostenverzekering voor alle risico’s in het gastland hebben 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223369&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5757630
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=223364&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=5757630
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=222886&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=3762699
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=223082&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=4847398
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/c-930-19_-_demande_de_decision_prejudicielle_-_nl.pdf
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afgesloten, of dat zij lid zijn van de reeds in het gastland gevormde familie van een persoon 
die aan deze voorwaarden voldoet, terwijl artikel 15, lid 3, van richtlijn 2003/86/EG van de 
Raad inzake het recht op gezinshereniging, dat in diezelfde mogelijkheid van behoud van het 
verblijfsrecht voorziet, daarvoor die voorwaarde niet oplegt?” 
 

 Verwijzende rechter: Hof van Beroep Brussel  

Datum van de verwijzingsbeslissing : 20 december 2019 

Datum van de indiening : 14 januari 2020 

 

Moet artikel 5, lid 1, van richtlijn 91/250/EEG van de Raad van 14 mei 1991 betreffende de 
rechtsbescherming van computerprogramma’s aldus worden uitgelegd dat het de legitieme 
koper van een computerprogramma toestaat om dit programma geheel of gedeeltelijk te 
decompileren wanneer dat noodzakelijk is om fouten te kunnen verbeteren die de werking 
van het computerprogramma beïnvloeden, ook wanneer de verbetering bestaat in de 
deactivering van een functie die de goede werking verstoort van de toepassing waarvan dat 
programma deel uitmaakt? Zo ja, moet dan ook aan de voorwaarden van artikel 6 van de 
richtlijn of aan andere voorwaarden worden voldaan? 

 

 

Persbericht van het Hof van justitie 

 Persbericht 10/20: Gevolgen van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de 
Europese Unie voor het Hof van Justitie van de Europese Unie 

 

 

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

Arresten van het Grondwettelijk Hof 

 Arresten van het Grondwettelijk Hof 6 februari 2020 – 20 februari 2020 

 

 

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 januari 2020 

 
 

 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/c-13-20_-_demande_de_decision_prejudicielle_-_nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/cp200010nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/cp200010nl.pdf
http://www.const-court.be/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_6_februari_2020_-_20_februari_2020_0.pdf
https://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hoven_en_rechtbanken/hof_van_cassatie
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lb_2020_01_nl.pdf
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Tradcas  

Samenvattingen van arresten van het hof van cassatie, geordend volgens rolnummer. 
 

 Tradcas 2019 

 

 

   Nieuws van 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 (158e editie) (december 2019- januari 2020) (NL) 

 

 

 

   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 januari 2020 

 

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. 

 Januari 2020 

 Jaaroverzicht 2019  

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/tradcas_2019_0.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/documentatieoverzicht_penaal_editie_158_20200131.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/documentatieoverzicht_penaal_editie_158_20200131.pdf
https://lex.igo-ifj.be/nl/content/rechtsleer-van-het-hof-van-beroep-te-brussel-januari-2020
https://lex.igo-ifj.be/nl/content/rechtsleer-van-het-parket-generaal-van-brussel-januari-2020
https://lex.igo-ifj.be/nl/content/rechtsleer-van-het-parket-generaal-van-brussel-januari-2020
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/13._art._2019.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. 2020/1 

 

 

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 : 25 januari 2020 – 7 februari 2020  

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

 Prometheus advocatuur : 15 januari 2020 – 14 februari 2020 

 

 
 

   Nieuws uit het Parlement 

 
 

1. De Kamer van Volksvertegenwoordigers 

Wetsvoorstellen (1e sessie van de 55e legislatuur)   

 Aangenomen tekst : Wetsvoorstel houdende invoeging van boek 3 'Goederen' in het nieuw 

Burgerlijk Wetboek 

 Verslag : Wetsvoorstel houdende invoeging van boek 3 'Goederen' in het nieuw Burgerlijk 

Wetboek 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsbrief_arbeidsrecht_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/prometheus_wetgeving_25_januari_-_7_februari_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/prometheus_advocatuur_15_januari_-_14_februari_2020_0.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/55k0173009.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/55k0173009.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/55k0173008_0.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/55k0173008_0.pdf
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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 (7 januari 2020) 

 Vragen en antwoorden (22 januari 2020) 

 

 

2. Commissie voor de Justitie 

Verslagen van de Commissie voor de Justitie 

 

 Beknopt verslag van de Commissie voor de Justitie (19 februari 2020) 

 Beknopt verslag van de Commissie voor de Justitie (12 februari 2020) 

 Beknopt verslag van de Commissie voor de Justitie (5 februari 2020) 

 

 

3. Overige wetgeving – nuttige links 

Nuttige links   

 Justel 

 Jure-juridat 

 Belgisch Staatsblad 

 College van hoven en rechtbanken 

 College van het openbaar ministerie  

 

 

Belgisch Staatsblad 

 Wet van 4 februari 2020 tot wijziging van het Wetboek van strafvordering wat het gebruik 
van de polygraaf betreft (BS 21 februari 20) 

 Koninklijk besluit van 9 februari 2020 tot uitvoering van artikel 29, § 4, van het Wetboek van 
Strafvordering (BS 21 februari 20) 

 

 

College van Procureurs-generaal 

Omzendbrieven 

 COL.02/2020 23.01.2020: Richtlijnen van het College van procureurs-generaal over de 
vrijheidsbeneming, de mogelijkheden tot het betreden van de woning ter aanhouding van een 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/paginas_van_55k0088.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/paginas_van_55k0088.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/paginas_van_55k0009.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ac119.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ac109.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ac103.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
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/02/21_1.pdf#Page13
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/02/21_1.pdf#Page13
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/02/24_1.pdf#Page24
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/02/24_1.pdf#Page24
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/col02-2020_fr.pdf
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verdachte, inverdenkinggestelde of veroordeelde persoon en de tijd gedurende welke geen 
opsporing ten huize, huiszoeking of vrijheidsbeneming mag worden verricht 

 COL.6/2018: Herziene versie van 16.01.2020 : Machtiging tot inzage van het strafdossier of 
tot verkrijgen van een afschrift ervan 

 

 

 

 

   Andere nationale, Europese en internationale 

instellingen 

 

Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat (www.icci.be) 

 Rechtspraak 

 Recent gepubliceerde adviezen 

 Publicaties van het tijdschrift Tax, Audit & Accountancy 

 

 

 

 

   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/nl/content/circulaire-nr-062018-van-het-college-van-procureurs-generaal-bij-de-hoven-van-beroep
https://www.icci.be/nl
https://www.icci.be/nl/rechtspraak/zoeken-op-thema
https://www.icci.be/nl/adviezen/recent-gepubliceerde-adviezen
https://www.icci.be/nl/publicaties-en-tools/publicaties/taa
mailto:redac_igo@igo-ifj.be

