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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. 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°246 

 

 

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 25 januari 2021 

 Nieuwsalerts 20 januari 2021 

 Nieuwsalerts 13 januari 2021 

 Lettre d’information : 25 au 29 janvier 2021 (FR) 

 Lettre d’information : 18 au 22 janvier 2021 (FR) 

 Lettre d’information : 11 au 15 janvier 2021 (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-414/20 PPU  – Arrest van 13/01/2021 (niet beschikbare in het Nederlands of in het Engels) 
- Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération judiciaire en matière 
pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Procédures de remise 
entre États membres – Article 6, paragraphe 1, et article 8, paragraphe 1, sous c) – Mandat 
d’arrêt européen émis sur la base d’un acte national de mise en examen – Notion de “mandat 
d’arrêt ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force” – Absence de 
mandat d’arrêt national – Conséquences – Protection juridictionnelle effective – Article 47 de 
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 
 

 C-416/20 PPU  – Conclusie van 10/12/2020 (niet beschikbare in het Nederlands)- Reference 
for a preliminary ruling — Judicial cooperation in criminal matters — Framework Decision 
2002/584/JHA — European arrest warrant and the surrender procedures between Member 
States — Article 4a —Optional grounds for non-execution — Directive (EU) 2016/343 — 

http://www.echr.coe.int/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/clin_246_bil.pdf
http://www.curia.europa.eu/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_25_januari_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_25_januari_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_20_januari_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_13_januari_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_cjue_du_25_au_29_janvier.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_cjue_du_25_au_29_janvier.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_cjue_du_18_au_22_janvier_0.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_cjue_du_18_au_22_janvier_0.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_cjue_du_11_au_15_janvier_0.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=236403&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=FR&cid=23434930
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235362&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=17906481
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Articles 8 and 9 — Right to be present at the trial in criminal proceedings — Escape of the 
person being prosecute 

  

 C-414/20 PPU – Conclusie van 9/12/2020 (niet beschikbaar in het Nederlands of in het 
Engels) - Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération judiciaire en 
matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 6, 
paragraphe 1, et article 8, paragraphe 1, sous c) – Procédures de remise entre États 
membres – Mandat d’arrêt européen émis sur la base d’un acte national de mise en examen 
– Notion de “mandat d’arrêt ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même 
force” – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Protection 
juridictionnelle effective 

  

 C-774/19 – Arrest van 10/12/2020 - Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in 
burgerlijke zaken – Verordening (EG) nr. 44/2001 – Artikel 15, lid 1 – Bevoegdheid voor door 
consumenten gesloten overeenkomsten – Begrip ‚consument’ – Overeenkomst voor 
pokerspelen, die online is gesloten tussen een natuurlijke persoon en een organisator van 
kansspelen – Natuurlijke persoon die in zijn levensonderhoud voorziet met 
onlinepokerspelen – Kennis waarover deze persoon beschikt – Regelmaat waarmee de 
activiteit wordt uitgeoefend 

  

 C-616/19 – Arrest van 10/12/2020 - Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid 
en recht – Asielbeleid – Procedure voor toekenning en intrekking van de vluchtelingenstatus 
– Richtlijn 2005/85/EG – Artikel 25, lid 2 – Niet-ontvankelijkheidsgronden – Niet-
ontvankelijkverklaring door een lidstaat van een verzoek om internationale bescherming op 
grond dat aan de verzoeker tevoren in een andere lidstaat subsidiaire bescherming is 
toegekend – Verordening (EG) nr. 343/2003 – Verordening (EU) nr. 604/2013 
  

 C-584/19 – Arrest van 8/12/2020 - Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in 
strafzaken – Europees onderzoeksbevel – Richtlijn 2014/41/EU – Artikel 1, lid 1 – Artikel 2, 
onder c), i) en ii) – Begrippen ‚rechterlijke autoriteit’ en ‚uitvaardigende autoriteit’ – Door het 
openbaar ministerie van een lidstaat uitgevaardigd Europees onderzoeksbevel – 
Onafhankelijkheid ten opzichte van de uitvoerende macht 
 

 C-645/19 (Belgische zaak) – Conclusie van 13/01/2021 - Prejudiciële verwijzing – 
Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens 
– Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikelen 7, 8 en 47 – Verordening 
(EU) 2016/679 – Artikelen 55, 56, 58, 60, 61 en 66 – Toezichthoudende autoriteiten – 
Grensoverschrijdende gegevensverwerking – Eén loket – Leidende toezichthoudende 
autoriteit – Betrokken toezichthoudende autoriteit – Competentie – Bevoegdheden – 
Bevoegdheid om een gerechtelijke procedure in te stellen 

 

 C-387/19 (Belgische zaak)– Arrest van 14/01/2021 - Prejudiciële verwijzing – 
Overheidsopdrachten – Richtlijn 2014/24/EU – Artikel 57, lid 6 – Facultatieve 
uitsluitingsgronden – Maatregelen die de ondernemer heeft genomen om zijn 
betrouwbaarheid aan te tonen ondanks het bestaan van een facultatieve uitsluitingsgrond – 
Verplichting van de ondernemer om het bewijs van deze maatregelen op eigen initiatief te 
leveren – Rechtstreekse werking 

 
 

 

Verwijzingsbeschikkingen van Belgische magistraten (prejudiciële vragen) 

 Verwijzende rechter : Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel 

Datum van de verwijzingsbeslissing :  21 oktober 2020 

Datum van de indiening: 8 december 2020 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=235323&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=FR&cid=17906481
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=235347&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=17906481
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=235344&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=17906481
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=235181&text=&doclang=NL&pageIndex=2&mode=req&dir=&part=1&occ=first&cid=17906481
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=236410&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=23434930
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=236425&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=22698852
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/c-561-20_-_demande_de_decision_prejudicielle_-_nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/c-561-20_-_demande_de_decision_prejudicielle_-_nl.pdf
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Dienen artikel 3.1, a) en artikel 7 van Verordening (EG) 261/2004 van het Europees 
Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels 
inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of 
langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 295/91, zoals 
geïnterpreteerd door Uw Hof, zo uitgelegd te worden dat een passagier recht heeft op een 
financiële compensatie lastens een niet-communautaire luchtvaartmaatschappij wanneer hij 
op zijn eindbestemming aankomt met een vertraging van meer dan drie uur ingevolge een 
vertraging van de laatste vlucht, waarvan de plaats van vertrek en de plaats van aankomst 
beiden gelegen zijn op het grondgebied van een derde land zonder een tussenstop op het 
grondgebied van een lidstaat, in een reeks van rechtstreeks aansluitende vluchten die 
aanvangt op een luchthaven die gelegen is op het grondgebied van een lidstaat en welke 
vluchten allen materieel zijn uitgevoerd door die niet-communautaire luchtvaartmaatschappij 
en waarbij al die vluchten middels één boeking zijn gereserveerd door de passagier bij een 
communautaire luchtvaartmaatschappij die geen van die vluchten materiel heeft uitgevoerd? 
 
Voor het geval de eerste vraag bevestigend wordt beantwoordt, schendt Verordening (EG) 
261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van 
gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij 
instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van 
Verordening (EEG) nr. 295/91 in de interpretatie van de eerste vraag, het internationaal recht, 
en in het bijzonder het beginsel van de uitsluitende en volledige soevereiniteit van een staat 
over zijn grondgebied en luchtruim, doordat die interpretatie het recht van Unie van 
toepassing maakt op een situatie die zich afspeelt binnen het grondgebied van een derde 
land? 

 

 Verwijzende rechter : Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel 

Datum van de verwijzingsbeslissing :  21 oktober 2020 

Datum van de indiening: 8 december 2020 

 

Is Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van II februari 
2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan 
luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en lot 
intrekking van de verordening (EEG) nr. 295/91, gelet op artikel 15 van de Overeenkomst 
tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake luchtvervoer van 21 
juni 1999 (PB IA 14/73) en besluiten nr. 1/2006 (PB L 298/23) en nr. 1/2017 (PB L 348/46) 
van het Comité, in hel geval van rechtstreeks aansluitende vluchten, waarbij tussen het 
vertrek vanuit een luchthaven die gelegen is op het grondgebied van een lidstaat en de 
aankomst op een luchthaven die gelegen is op het grondgebied van een derde staat met een 
geplande tussenlanding in Zwitserland en waarbij van toestel wordt gewisseld, ook van 
toepassing op de vanuit Zwitserland vertrekkende rechtstreeks aansluitende vlucht naar een 
derde land? 
 

 

 

Curia : samenvatting rechtspraak per criterium 

Deze samenvatting is onder meer opgebouwd aan de hand van uittreksels uit arresten en conclusies.  

 Curia rechtspraak per criterium (2020) 

 

 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/c-512-20_-_demande_de_decision_prejudicielle_-_nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/c-512-20_-_demande_de_decision_prejudicielle_-_nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/samenvatting_rechtspraak_2020.pdf
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Curia : databank rechtspraak - rechtstechniek 

Al de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie te Luxemburg, ingedeeld per 

principe of rechtstechniek zoals deze uit de rechtspraak voortvloeien.  

 Curia databank per rechtstechniek (2020) 

 

 

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

Arresten van het Grondwettelijke Hof 

 Arresten van het Grondwettelijk Hof – 21 januari 2021 (NL) 

 Arresten van het Grondwettelijk Hof – 17 december 2021 (NL) 

 

Selectie van arresten van het Grondwettelijk Hof 

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

 Oktober – december 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 

December 

2020 

Nieuwe zoekmotor JUPORTAL 
Sinds 15 december 2020 is JureJuridat niet meer toegankelijk via een computer buiten 
het netwerk van de FOD Justitie. De opgenomen Belgische rechtspraak blijft wel 
raadpleegbaar. Er is een nieuwe performante zoekmotor beschikbaar: JUPORTAL. 
U kunt deze bereiken via https://juportal.be. 

Cass. 4 december 2020, F.19.0066.N 
 
Cassatieberoep - Belastingzaken - Algemeen 

 

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 december 2020 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/curia-nl-techniek-11-2017.pdf
http://www.const-court.be/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_21_januari_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_21_januari_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arrets_cour_constitutionnelle_12_novembre_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_17_december_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/gwh-c.c._rechtsleer_doctrine_2020-10-12.pdf
https://justice.belgium.be/fr/ordre_judiciaire/cours_et_tribunaux/cour_de_cassation
https://juportal.be/
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201204.1N.5?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4=
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lb_2020_12_nl.pdf
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   Nieuws uit de hoven en rechtbanken  

 

1. Hof van Beroep te Luik 

Hof van Beroep te Luik 

Dit overzicht beoogt de aandacht te vestigen op de recente arresten van het Hof van Beroep te Luik 

die op Juridat zijn gepubliceerd.  

 Répertoire n°7 2020/2 (FR) 

 

 

   Universiteiten – Balies – Verenigingen - Andere 

 

1. Universiteiten 

Revue@DIPR  

 Revue de droit international privé 2020/4 

 

 

2. Balies 

Balie van Antwerpen  

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

 Prometheus ‘Advocatuur en bibliotheek’ – 16 december 2020 – 22 januari 2021 

 Prometheus ‘Advocatuur en bibliotheek’ – 11 november – 15 december 2020 

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 december 2020 – 11 januari 2021 

 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/repertoire_ndeg_7_-_2020_-_2.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/tijdschrift_2020_4.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/prometheus_advocatuur_16_december_2020_-_22_januari_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/prometheus_wetgeving_11_november_2020_-_15_december_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/prometheus_wetgeving_1_december_2020_-_11_januari_2021.pdf
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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 (januari 2021) 

 

 

   Nieuws uit het Parlement 

 

1. Commissie voor Justitie 

Verslagen van de Commissie voor de Justitie 

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

 Beknopt verslag van de Commissie voor Justitie (26 januari 2021) 

 Integraal verslag van de Commissie voor Justitie (27 januari 2021) 

 Integraal verslag van de Commissie voor Justitie (20 januari 2021) 

 Integraal verslag van de Commissie voor Justitie (6 januari 2021) 

 

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 (9 december 2020) 

 Vragen en antwoorden (2 december 2020) 

 

2. Andere wetgeving – Nuttige links 

Nuttige links   

 Justel 

 Iubel => Juportal 

Belangrijk : In verband met het gebruik van Jure-Juridat 

o Nieuwe JUPORTAL zoekmachine vervangt Jure-Juridat 
  

 Belgisch Staatsblad 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nre-2021-nr-01.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ac348.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ac348.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ic356.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ic343.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ic343.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ic324nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/paginas_van_55k0030.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/paginas_van_55k0029nl.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi.pl
https://iubel.be/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwe_juportal_zoekmachine_vervangt_jure-juridat.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl
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 College van hoven en rechtbanken 

 College van het openbaar ministerie  

 Senlex 

 European Public Prosecutor’s Office 

 

 

 

   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://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl
https://www.om-mp.be/nl/beleid-beheer/college-openbaar-ministerie
https://senlex.senate.be/nl
https://www.eppo.europa.eu/
mailto:redac_igo@igo-ifj.be

