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Algemene info over de juridische nieuwsbrief 

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

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

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

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

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

gerechtelijke instanties verder vergroten.  

 

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

 

Taal 

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

 

Rubrieken 

De hoofdrubrieken kunnen per nieuwsbrief verschillen naargelang de ontvangen informatie.  

 

Databank IGO Lex 

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

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

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

juridische nieuwsbrief en de bijhorende informatie en documenten raadplegen. 

 

Zelf informatie delen? 

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

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

gedeeld mag worden. 

  

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

 

1. 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. 238-239 (EN-FR) 

 

 

Gidsen over de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

De volgende gidsen maken deel uit van een ruimere reeks gidsen over de rechtspraak die het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft gepubliceerd. Ze willen de beoefenaars van 

juridische beroepen te informeren over de arresten en fundamentele beslissingen van het EHRM. De 

gidsen analyseren en vatten de jurisprudentie betreffende verschillende toepasselijke bepalingen van 

het EHVRM samen en moeten worden gelezen tegen de achtergrond van de gidsen die betrekking 

hebben op de jurisprudentie die handelt over de verschillende artikelen waarnaar zij systematisch 

verwijzen. 

 

 Immigratie :  Engelstalige versie / Franstalige versie  

 Recht op een eerlijk proces (strafrechtelijk luik): Engelstalige versie / Franstalige versie 

 Recht op vrijheid en veiligheid: Engelstalige versie / Franstalige versie 

 

 

 

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. 

 Nieuwsalert 27 mei 2020 

 Nieuwsalert 13 mei 2020 

 Nieuwsalert 8 mei (Gerechtelijke statistieken 2019) 

 Nieuwsalert 7 mei 2020 

 Lettre d’information : 11 au 15 mai 2020 (FR) 

 Lettre d’information : 4 au 8 mai 2020 (FR) 

 

 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/clin_238_bil.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/clin_238_bil.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/guide_immigration_eng_1.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/guide_immigration_fra.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/guide_art_6_criminal_eng.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/guide_art_6_criminal_fra.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/guide_art_5_eng.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/guide_art_5_fra.pdf
http://www.curia.europa.eu/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_27_mei_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_13_mei_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nlnieuwsbrief20nr_statistieken_copy.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_7_mei_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_11_au_15_mai_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_4_au_8_mai_2020.pdf
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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-924/19&925/19 PPU – Arrest van 14/5/2020 (niet beschikbare in het Nederlands of in het 

Engels) - Renvoi préjudiciel – Politique d’asile et d’immigration – Directive 2013/32/UE – 

Demande de protection internationale – Article 33, paragraphe 2 – Motifs d’irrecevabilité – 

Article 40 – Demandes ultérieures – Article 43 – Procédures à la frontière – Directive 

2013/33/UE – Article 2, sous h), et articles 8 et 9 – Rétention – Légalité – Directive 

2008/115/UE – Article 13 – Voies de recours effectives – Article 15 – Rétention – Légalité – 

Droit à un recours effectif – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne – Principe de primauté du droit de l’Union  

 

 C-129/19 – Conclusie van 14/5/2020 - Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid 

en recht – Richtlijn 2004/80/EG – Artikel 12, lid 2 – Nationale schadeloosstellingsregelingen 

voor slachtoffers van opzettelijke geweldmisdrijven – Zuiver interne situaties – Begrip 

‚grensoverschrijdende situaties’ – Billijke en passende schadeloosstelling 

 

 C-30/19 – Conclusie van 14/5/2020 - Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 2000/43/EG – Gelijke 

behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming – Artikel 7 – Verdediging 

van rechten – Artikel 15 – Sancties – Beroep tot schadevergoeding wegens discriminatie – 

Instemmingsmechanisme – Weigering van de verweerder om het bestaan van discriminatie 

te erkennen ondanks het uitdrukkelijke verzoek van de verzoeker – Verband tussen de 

sanctie en de discriminatie – Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie – Recht op doeltreffende rechterlijke bescherming – Onmogelijkheid om het 

bestaan van discriminatie te doen vaststellen 

 

 C-615/18 – Arrest van 14/5/2020 – Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in 

strafzaken – Recht op informatie in strafprocedures – Richtlijn 2012/13/EU – Artikel 6 – Recht 

op informatie over de beschuldiging – Strafvervolging wegens het besturen van een voertuig 

zonder rijbewijs – Rijontzegging die voortvloeit uit een eerdere strafbeschikking waarvan de 

betrokkene geen kennis heeft gekregen – Betekening van deze beschikking aan de 

betrokkene uitsluitend via een verplichte gemachtigde – Verkrijging van gezag van gewijsde 

– Mogelijke nalatigheid van de betrokkene 

 

 C-267/19&323/19 – Arrest van 7/5/2020 Prejudiciële verwijzing – Verordening (EU) nr. 

1215/2012 – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Notarissen die handelen in het 

kader van procedures van gedwongen tenuitvoerlegging op grond van een bewijskrachtig 

document – Niet-contradictoire procedure – Discriminatieverbod – Artikel 18 VWEU – Recht 

op een eerlijk proces – Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese 

Unie  

 

 C-641/18 – Arrest van 7/5/2020 - Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in 

burgerlijke zaken – Verordening (EG) nr. 44/2001 – Artikel 1, lid 1 – Begrippen ‚burgerlijke 

en handelszaken’ en ‚administratiefrechtelijke zaken’ – Werkingssfeer – Activiteiten van 

bureaus voor de classificatie en certificering van schepen – Acta iure imperii en acta iure 

gestionis – Bevoegdheden van openbaar gezag – Immuniteit van rechtsmacht 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226495&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=267449
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=226497&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=267449
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=226498&text=&doclang=NL&pageIndex=2&mode=req&dir=&part=1&occ=first&cid=267449
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=226490&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=267449
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226289&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6714320
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=226287&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=6714320
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 C-667/18 (Belgische zaak) – Arrest van 14/5/2020 - Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 

2009/138/EG – Rechtsbijstandverzekering – Artikel 201 – Recht van de verzekeringnemer 

om zijn vertegenwoordiger vrij te kiezen – Procesvoering – Begrip – Bemiddelingsprocedure  

 

 

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

Arresten van het Grondwettelijke Hof 

 Arresten van het Grondwettelijk Hof 7 mei 2020 – 14 mei 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 

April 2020 Belangrijk: hoe dient u jure-juridat te gebruiken? 

 

 Microsoft Edge (vervanger van Internet Explorer):  

o Ga naar Jure-Juridat.  

o U krijgt dan een grijs scherm met een puzzelstukje. 

o Het lijkt dus niet te gaan. 

o In het websiteadresbalkje bovenaan ziet u een puzzelstukje 

staan. 

o Als u daar op klikt staat er ‘Adobe Flash- inhoud is geblokkeerd’ 

met een knop ‘Eenmaal toestaan’.  

o Als u op de knop drukt, dan zit u op de Jure-Juridat-pagina. 

 Google Chrome:  

o Ga naar Jure-Juridat.  

o Ga naar de adresbalk bovenaan, maar dit maal voor het 

websiteadres waar ‘Niet Beveiligd’ staat.  

o Als u daarop klikt, dan verschijnt er een vakje met het woord 

‘Flash’ en vervolgens een keuzebalk.  

o Als u in deze keuzebalk ‘toestaan’ aanklikt, dan geraakt u 

opnieuw op de pagina van Jure-Juridat. 

 

 Cass., 7 april 2020, P.20.0231N 

Strafvordering 

Rechten van de mens -> Verdrag Rechten van de Mens -> Artikel 6 - > 

Artikel 6, §3 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=226487&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=267449
http://www.const-court.be/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_7_mei_2020_-_14_mei_2020.pdf
https://justice.belgium.be/fr/ordre_judiciaire/cours_et_tribunaux/cour_de_cassation
http://jure.juridat.just.fgov.be/JuridatSearchCombined/
http://jure.juridat.just.fgov.be/JuridatSearchCombined/
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20200407-2&idxc_id=330363&lang=NL
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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 april 2020 

 

Doctrine uit de juridische tijdschriften 

 

Overzicht met rechtsleer afkomstig uit de rechterlijke orde 

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. 

 

 April 2020 

 

 

 

   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 17 (FR) 

 

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  10-30 april 2020 

 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lb_2020_04_nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/04._art._avr._20.docx.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/cite_-_universite_de_liege_no_17.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsbrief_wetgeving_10_-_30_april_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsbrief_wetgeving_10_-_30_april_2020.pdf
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Nieuwsbrief ‘Advocatuur’ van de bibliotheek en studiedienst van de balie van Antwerpen. 

 Nieuwsbrief législation : 31 maart – 18 mei 2020 (NL) 

 

 

 

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 (mei 2020) (NL) 

   

 

   Nieuws uit het Parlement 

 

1. De Kamer van Volksvertegenwoordigers 

Verslagen van de Commissie voor de Justitie 

Het Beknopt Verslag geeft een samenvatting van de debatten. 

 Beknopt verslag van 19 mei 2020 

 Beknopt verslag van 6 mei 2020 

 

 

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 (24 maart 2020) 

 Vragen en antwoorden (10 maart 2020) 

 

 

2. Andere wetgeving – Nuttige links 

Nuttige links   

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/prometheus_advocatuur_31_maart_-_18_mei_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nre-2020-nr-05.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ac182.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ac172.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/paginas_van_55k0014.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/paginas_van_55k0013.pdf
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 Justel 

 Jure-juridat 

 Belgisch Staatsblad 

 College van hoven en rechtbanken 

 College van het openbaar ministerie  

 Senlex 

 

Nationaal Instituut voor Criminalistiek en criminologie (NICC) 

 

 Recente ontwikkelingen in het Belgische jeugdrecht 

 

Naar aanleiding van de zesde staatshervorming kregen de Gemeenschappen en Gewesten 

nieuwe bevoegdheden toegekend op het vlak van de aanpak van jeugddelinquentie. Dit 

artikel schetst de hoofdlijnen van het nieuwe wetgevingslandschap in de Franse en Vlaamse 

Gemeenschap en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

 

Belgisch Staatsblad 

  

 4 mei 2020. - Wet ter bestrijding van de niet-consensuele verspreiding van seksueel getinte 

beelden en opnames (1) 

 

 8 mei 2020. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de legitimatiekaart uitgereikt 

aan personen opgenomen in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen en voor 

beëdigd vertalers, tolken en vertalers tolken en van de officiële stempel voor de beëdigd 

vertalers en vertalers-tolken, opgenomen in het nationaal register 

 

 

   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. 

 

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
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/jsjv15_nl.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2020/05/04/2020041233/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/05/08/2020020915/staatsblad
mailto:redac_igo@igo-ifj.be

