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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. 

 

  

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) (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. 233 (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 novembre 2019 

 Newsalert : 19 novembre 2019 

 Newsalert : 12 novembre 2019 

 Newsalert : 31 octobre 2019 

 Lettre d’information : 25 au 29 novembre 2019 (FR) 

 Lettre d’information : 18 au 22 novembre 2019 (FR) 

 Lettre d’information : 11 au 15 novembre 2019 (FR) 

 Lettre d’information : 4 au 8 novembre 2019 (FR) 

 

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

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

 C-484/18 – arrest van 14/11/19 - Prejudiciële verwijzing – Auteursrecht en naburige rechten 
– Richtlijn 2001/29/EG – Uitsluitende rechten van uitvoerend kunstenaars – Artikel 2, onder 
b) – Reproductierecht – Artikel 3, lid 2, onder a) – Beschikbaarstelling voor het publiek – 
Toestemming – Vermoeden – Nationale regeling die een overheidsinstantie die 
verantwoordelijk is voor het bewaren en het bevorderen van het nationale audiovisuele 
erfgoed, vrijstelt van de verplichting om schriftelijke toestemming van de uitvoerend 
kunstenaar te verkrijgen voor de exploitatie van archieven die vastleggingen van 
uitvoeringen van die uitvoerend kunstenaar bevatten 

http://www.echr.coe.int/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/clin_233_bil.pdf
http://www.curia.europa.eu/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_26_november_2019.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_19_november_2019.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_12_november_2019.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_31_oktober_2019.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_25_au_29_novembre_2019.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_18_au_22_novembre_2019.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_11_au_15_novembre_2019.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_4_au_8_novembre_2019.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220655&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2505511
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 C-641/17 – arrest van 13/11/19 – Prejudiciële verwijzing – Vrij verkeer van kapitaal – 
Belastingheffing van pensioenfondsen – Verschil in behandeling tussen ingezeten en niet-
ingezeten pensioenfondsen – Regeling van een lidstaat die ingezeten pensioenfondsen in 
staat stelt hun belastbare winst te verlagen door reserves die bestemd zijn voor de 
pensioenbetalingen daarvan af te trekken en de op dividenden geheven belasting te 
verrekenen met de vennootschapsbelasting – Vergelijkbaarheid van situaties – 
Rechtvaardiging 

 

 C-363/18 – arrest van 12/11/19 - Prejudiciële verwijzing – Verordening (EU) nr. 1169/2011 
– Verstrekking van voedselinformatie aan consumenten – Verplichte vermelding van het 
land van oorsprong of van de plaats van herkomst van een levensmiddel wanneer de 
weglating daarvan de consument kan misleiden – Verplichting om op levensmiddelen die 
afkomstig zijn uit door de Staat Israël bezette gebieden het gebied van oorsprong daarvan 
en, wanneer zij afkomstig zijn uit een Israëlische nederzetting binnen dat gebied, tevens 
deze herkomst te vermelden 
 

 C-213/18 – arrest van 07/11/2019 – Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in 
burgerlijke zaken – Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van 
beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Verordening (EU) nr. 1215/2012 – Artikel 7, 
punt 1, onder a) – Bevoegde rechter voor verbintenissen uit overeenkomst – 
Gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan passagiers bij 
instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten – Verordening (EG) nr. 
261/2004 – Artikelen 5, 7, 9 en 12 – Verdrag van Montreal – Bevoegdheid – Artikelen 19 en 
33 – Vordering tot compensatie en vergoeding van de schade als gevolg van de annulering 
en vertraging van vluchten 
 

 C-280/18 – arrest van 07/11/2019 - Prejudiciële verwijzing – Milieu – 
Milieueffectbeoordeling van bepaalde projecten – Inspraak van het publiek in de 
besluitvorming en toegang tot de rechter – Aanvang van de beroepstermijnen 
 

 C-192/18 – arrest van 05/11/2019 - Niet-nakoming – Artikel 19, lid 1, tweede alinea, VEU – 
Rechtsstaat – Daadwerkelijke rechtsbescherming op de onder het recht van de Unie 
vallende gebieden – Beginselen van onafzetbaarheid en onafhankelijkheid van rechters – 
Verlaging van de pensioenleeftijd van rechters bij de Poolse gewone rechterlijke instanties 
– Mogelijkheid om de rechterlijke taken na de nieuwe pensioenleeftijd te blijven uitoefenen 
na toestemming van de minister van Justitie – Artikel 157 VWEU – Richtlijn 2006/54/EG – 
Artikel 5, onder a), en artikel 9, lid 1, onder f) – Verbod van discriminatie op grond van 
geslacht op het gebied van beloning, werkgelegenheid en beroep – Vaststelling van 
uiteenlopende pensioenleeftijden voor mannen en vrouwen die het ambt bekleden van 
rechter bij de Poolse gewone rechterlijke instanties, rechter bij de Sąd Najwyższy of 
openbaar aanklager bij de Poolse parketten 
 

 C-324/17 – arrest van 24/10/2019 - Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in 

strafzaken – Richtlijn 2014/41/EU – Europees onderzoeksbevel in strafzaken – Artikel 5, lid 

1 – Formulier in bijlage A – Deel J – Ontbreken van rechtsmiddelen in de uitvaardigende 

lidstaat 

 

 C-515/18 – arrest van 24/10/2019 - Prejudiciële verwijzing – Verordening (EG) nr. 

1370/2007 – Diensten op het gebied van openbaar personenvervoer – Spoorvervoer – 

Openbaredienstcontracten – Onderhandse gunning – Verplichting tot voorafgaande 

bekendmaking van een aankondiging betreffende de onderhandse gunning – Omvang 

 

 C-212/18 – arrest van 24/10/2019 - Prejudiciële verwijzing – Milieu – Richtlijn 2008/98/EG – 

Afvalstoffen – Chemisch behandelde afgewerkte plantaardige oliën –Artikel 6, leden 1 en 4 

– Einde-afvalfase – Richtlijn 2009/28/EG – Bevordering van het gebruik van energie uit 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220611&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1845005
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220534&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1845005
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220359&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=790672
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220352&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=790672
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219725&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=790672
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219454&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8854104
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219451&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9692751
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219450&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=194654
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hernieuwbare bronnen – Artikel 13 – Nationale toestemmings-, certificerings- en 

vergunningsprocedures voor installaties voor de productie van elektriciteit, verwarming of 

koeling uit hernieuwbare energiebronnen – Gebruik van vloeibare biomassa als 

energiebron van een elektriciteitscentrale 

 

 C-233/18 (Belgische zaak) - arrest van 12/11/2019 - Prejudiciële verwijzing – Verzoekers 
om internationale bescherming – Richtlijn 2013/33/EU – Artikel 20, leden 4 en 5 – Ernstige 
inbreuken op de regels met betrekking tot de opvangcentra of ernstige vormen van geweld 
– Omvang van het recht van de lidstaten om de toepasselijke sancties vast te stellen – 
Niet-begeleide minderjarige – Beperking of intrekking van materiële opvangvoorzieningen 
 

 C-349/18 tot C-351/18 (Belgische zaak) (gevoegde zaken) – arrest van 07/11/2019 - 
Prejudiciële verwijzing – Spoorwegvervoer – Rechten en verplichtingen van reizigers – 
Verordening (EG) nr. 1371/2007 – Artikel 3, punt 8 – Vervoerovereenkomst – Begrip – 
Reiziger die geen vervoerbewijs heeft wanneer hij in de trein stapt – Oneerlijke bedingen in 
consumentenovereenkomsten – Richtlijn 93/13/EEG – Artikel 1, lid 2, en artikel 6, lid 1 – 
Algemene vervoervoorwaarden van een spoorwegonderneming – Dwingende wettelijke of 
bestuursrechtelijke bepalingen – Boetebeding – Bevoegdheden van de nationale rechter 
 

 C-35/19 (Belgische zaak) - arrest van 24/10/2019 - Prejudiciële verwijzing – Vrij verkeer 

van werknemers – Gelijke behandeling – Inkomstenbelasting – Nationale wettelijke regeling 

– Belastingvrijstelling voor uitkeringen die aan personen met een handicap worden 

toegekend – In een andere lidstaat ontvangen uitkeringen – Uitsluiting – Verschil in 

behandeling 

 

 C-469/18 (Belgische zaak) - arrest van 24/10/2019 - Prejudiciële verwijzing – Fiscale 

bepalingen – Belasting over de inkomsten van natuurlijke personen – Niet-ontvankelijkheid 

van het verzoek om een prejudiciële beslissing 

 

Verwijzingsbeschikkingen van Belgische magistraten (prejudiciële vragen) 

 Verwijzende rechter : Hof van beroep Brussel  

Datum van de verwijzingsbeslissing : 8 mei 2019 

Datum van de indiening : 30 augustus 2019 

1) Moeten de artikelen 55.1, 56-58 en 60-66 van verordening 2016/679 van 27 april 2016 

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 

persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van 

Richtlijn 95/46/EG, gelezen in samenhang met de artikelen 7, 8 en 47 van het Handvest 

van de grondrechten van de Europese Unie, in die zin uitgelegd worden dat een 

toezichthoudende autoriteit die krachtens in uitvoering van artikel 58.5 van deze 

verordening aangenomen nationale wetgeving de bevoegdheid heeft om tegen inbreuken 

op deze verordening een rechtsvordering in te stellen bij een rechtbank van haar lidstaat, 

die bevoegdheid niet kan uitoefenen in verband met een grensoverschrijdende verwerking 

als zij niet de leidende toezichthoudende autoriteit inzake die grensoverschrijdende 

verwerking is ? 

2) Maakt het daarbij een verschil uit als de verwerkingsverantwoordelijke van die 

grensoverschrijdende verwerking niet in die lidstaat haar hoofdvestiging heeft maar er wel 

een andere vestiging heeft ? 

3) Maakt het daarbij een verschil uit of de nationale toezichthoudende autoriteit de 

rechtsvordering instelt tegen de hoofdvestiging van de verwerkingsverantwoordelijke dan 

wel tegen de vestiging in haar eigen lidstaat ? 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220532&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1845005
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220356&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=790672
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219453&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8860684
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219455&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8864699
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/c-645-19_-_demande_de_decision_prejudicielle_-_nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/c-645-19_-_demande_de_decision_prejudicielle_-_nl.pdf
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4) Maakt het daarbij een verschil uit als de nationale toezichthoudende autoriteit de 

rechtsvordering reeds ingesteld heeft vóór de datum waarop deze verordening van 

toepassing geworden is (25 mei 2018) ? 

5) Ingeval het antwoord op de eerste vraag positief zou zijn, heeft artikel 58, lid 5, van de 

AVG rechtstreekse werking, zodat een nationale toezichthoudende autoriteit zich op 

voormeld artikel kan steunen om een gerechtelijke procedure tegen particuliere partijen in 

te leiden of voort te zetten, zelfs indien artikel 58, lid 5 van de AVG niet specifiek is omgezet 

in de wetgeving van de Lidstaten, niettegenstaande zulks vereist is? 

6) Indien het antwoord op de vorige vragen positief zou zijn, zou het resultaat van dergelijke 

procedures in de weg kunnen staan van een tegengestelde bevinding van de leidende 

toezichthoudende autoriteit in het geval dat de leidende toezichthoudende autoriteit 

dezelfde of soortgelijke grensoverschrijdende verwerkingsactiviteiten onderzoekt 

overeenkomstig het mechanisme vervat in de artikelen 56 en 60 van de AVG? 

 

 Verwijzende rechter : Raad van State  

Datum van de verwijzingsbeslissing : 12 september 2019 

Datum van de indiening : 25 september 2019 

1) Moet artikel 45 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie aldus 

worden uitgelegd en toegepast dat het gastland verplicht is om, ten eerste, een 

werkzoekende een redelijke termijn toe te kennen teneinde hem in staat te stellen kennis te 

nemen van mogelijkerwijs geschikte vacatures en de maatregelen te nemen die vereist zijn 

om in dienst te worden genomen, ten tweede, te erkennen dat de termijn om werk te 

zoeken in geen geval minder dan zes maanden mag bedragen en, ten derde, een 

werkzoekende toe te staan om zich tijdens de volledige duur van die termijn op zijn 

grondgebied op te houden, zonder van hem het bewijs te verlangen dat hij een reële kans 

maakt om in dienst te worden genomen? 

2) Moeten de artikelen 15 en 31 van 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, de artikelen 

41 en 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en de algemene 

beginselen van de voorrang van het Unierecht en de nuttige werking van de richtlijnen 

aldus worden uitgelegd en toegepast dat de nationale rechters van het gastland in het 

kader van het onderzoek van een beroep tot nietigverklaring van een besluit tot [Or. 15] 

niet-erkenning van een verblijfsrecht van een burger van de Unie voor meer dan drie 

maanden, verplicht zijn om rekening te houden met nieuwe feiten die zich hebben 

voorgedaan nadat de nationale autoriteiten hun besluit hadden genomen, wanneer die 

feiten de situatie van de betrokkene aldus kunnen wijzigen dat zijn verblijfsrecht in het 

gastland niet langer kan worden beperkt? 

 

 Verwijzende rechter : Grondwettelijk Hof  

Datum van de verwijzingsbeslissing : 18 juli 2019 

Datum van de indiening : 27 september 2019 

 

Dienen het Unierecht en inzonderheid de artikelen 20 en 21 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie en 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, tot wijziging 

van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van Richtlijnen 64/221/EEG, 

68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG 

en 93/96/EEG” zo te worden uitgelegd dat zij zich verzetten tegen een nationale wetgeving 

die op de burgers van de Unie en op hun familieleden bepalingen toepast die soortgelijk zijn 

aan die welke, ten aanzien van de burgers van derde Staten, de omzetting vormen van 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/c-710-19_-_demande_de_decision_prejudicielle_-_nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/c-718-19_-_demande_de_decision_prejudicielle_-_nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/c-718-19_-_demande_de_decision_prejudicielle_-_nl.pdf


8 
IGO Lex − 28.11.2019 

artikel 7, lid 3, van de richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 

16 december 2008 „over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor 

de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven”, 

namelijk bepalingen die het mogelijk maken de burger van de Unie of zijn familielid ertoe te 

verplichten zich in overeenstemming te brengen met preventieve maatregelen om elk risico 

op onderduiken te voorkomen gedurende de termijn waarover hij beschikt om het 

grondgebied te verlaten naar aanleiding van een beslissing tot beëindiging van het verblijf 

om reden van openbare orde of gedurende de verlenging van die termijn? 

2) Dienen het Unierecht en inzonderheid de artikelen 20 en 21 van het Verdrag betreffende 

de werking van de Europese Unie en 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, tot wijziging 

van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van Richtlijnen 64/221/EEG, 

68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG 

en 93/96/EEG” zo te worden uitgelegd dat zij zich verzetten tegen een nationale wetgeving 

die op de burgers van de Unie en op hun familieleden die zich niet hebben gevoegd naar 

een beslissing tot beëindiging van het verblijf om reden van openbare orde of van openbare 

veiligheid, een bepaling toepast die identiek is aan die welke op onderdanen van derde 

Staten in dezelfde situatie wordt toegepast wat de maximale termijn van vasthouding met 

het oog op verwijdering betreft, namelijk acht maanden? 

 

 

Persberichten van het Hof van Justitie 

 Persbericht nr 144/2019 (FR): plechtige verbintenis van twee nieuwe leden van de 

Europese Rekenkamer voor het Hof van Justitie  

 Persbericht nr 135/2019: het Hof van Justitie van de Europese Unie maakt processtukken 

en rechtswetenschappelijke teksten vrij toegankelijk op zijn website 

 

 

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

Arresten van het Grondwettelijk Hof 

 Arresten van het Grondwettelijk Hof 24 oktober - 20 november 2019 

 

Nuttige informatie omtrent het Grondwettelijk Hof 

 Twitter-account van het Hof: https://twitter.com/ConstCourtBE 

 

 

 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/cp190144fr.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/cp190135nl.pdf
http://www.const-court.be/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_24_oktober_2019_-_20_november_2019.pdf
https://twitter.com/ConstCourtBE
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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 

Oktober 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cass 3 oktober 2019, C.17.0558.N 
Arbitrage 

 

 Cass. 29 oktober 2019, P.19.0800.N 
Misdrijf-> Algemeen. Begrip. Materieel en moreel bestanddeel. Eenheid 

van opzet 

 

 Cass. 29 oktober 2019, P.19.1036.N 
Voorlopige hechtenis -> Regeling van de rechtspleging 

Voorlopige hechtenis -> Hoger beroep 

Voorlopige hechtenis -> Allerlei 

 

 Cass. 30 oktober 2019, P.19.0988.N 
Strafuitvoering 

 

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 2019 

 
 

 

   Universiteiten – Balies – Verenigingen - Andere 

 

1. Universiteiten 

Universiteit Luik 

‘Cité' is de nieuwsbrief van het onderzoeksinstituut van de faculteit rechten, politieke wetenschappen 

en criminologie aan de Universiteit van Luik. De nieuwsbrief informeert over het laatste nieuws en 

het reilen en zeilen binnen Cité. 

 Cité nr 14 (FR) 

 
 
 

https://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hoven_en_rechtbanken/hof_van_cassatie
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20191003-2&idxc_id=327606&lang=NL
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20191029-7&idxc_id=327311&lang=NL
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20191029-7&idxc_id=327311&lang=NL
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20191029-8&idxc_id=327313&lang=NL
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20191029-8&idxc_id=327313&lang=NL
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20191030-4&idxc_id=327356&lang=NL
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20191030-4&idxc_id=327356&lang=NL
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lb_2019_10_nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/cite_-_universite_de_liege_0.pdf
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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. 2019/8 

 Arbeidsrecht journaal 

 
 

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: 1 november – 25 november 2019 

 Prometheus Wetgeving: 5 oktober - 31 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 11 

 
 
 
 

   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 oktober 2019 

 

Doctrine van het Parket-Generaal van het Hof van Beroep te Brussel  

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ku_leuven_nieuwsbrief_arbeidsrecht_2019-8.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ku_leuven_nieuwsbrief_arbeidsrecht_2019-8.pdf
https://arbeidsrechtjournaal.be/?p=1060
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/prometheus_wetgeving_1_november_-_25_november_2019.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/prometheus_wetgeving_5_oktober_-_31_oktober_2019.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nre-2019-nr-11.pdf
mailto:biblio.fodspf@just.fgov.be
https://lex.igo-ifj.be/fr/content/doctrine-de-la-cour-dappel-de-bruxelles-octobre-2019
https://lex.igo-ifj.be/fr/content/doctrine-de-la-cour-dappel-de-bruxelles-octobre-2019
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Overzicht van de artikelen die verschenen zijn in de juridische tijdschriften. Deze zijn beschikbaar bij 

het Parket-Generaal van het Hof van Beroep te Brussel. 

 

 Rechtsleer oktober 2019 

 Rechtsleer september 2019 

 Rechtsleer juli-augustus 2019 

   

 
 
 
 
 

   Nieuws uit het Parlement 

 
 

1. De Kamer van Volksvertegenwoordigers 

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

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

 Vragen en antwoorden (2 oktober 2019) 

 Vragen en antwoorden (27 september 2019) 

 Vragen en antwoorden (9 september 2019) 

 

Verslagen van de Commissie voor de Justitie 

 

 Integraal verslag van de Commissie voor de Justitie (13 november 2019) 

 Integraal verslag van de Commissie voor de Justitie (23 oktober 2019) 

 

2. Overige wetgeving – nuttige links 

Nuttige links   

 Justel 

 Jure-juridat 

 Belgisch Staatsblad 

 College van hoven en rechtbanken 

 College van het openbaar ministerie  

 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/10._art._oct.-okt._19_0.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/10._art._oct.-okt._19_0.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/09._art._sep._19.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/07-08._art._jui.aou_.-jul.aug_._19.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/paginas_van_55k0003.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/paginas_van_55k0003.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/paginas_van_55k0002.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/paginas_van_55k0002.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/paginas_van_55k0001.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ac053.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ac053.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ac041_0.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi.pl
http://jure.juridat.just.fgov.be/JuridatSearchCombined/
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl
https://www.om-mp.be/nl/beleid-beheer/college-openbaar-ministerie
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   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. 

 

 

 

mailto:redact_igo@igo-ifj.be

