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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. 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 30 april 2020 

 Nieuwsalert 23 april 2020 

 Nieuwsalert 2 april 2020 

 Lettre d’information : 30 mars au 3 avril 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-249/19 – Conclusie van 26/3/20 (niet beschikbare in het Nederlands) - Reference for a 
preliminary ruling — Regulation (EU) No 1259/2010 — Enhanced cooperation in the area of 
the law applicable to divorce and legal separation — Determination of the law applicable to 
divorce and legal separation — Article 10 — Application of the law of the forum — 
Interpretation of the phrase ‘makes no provision for divorce’ — Assessment criteria — 
Restrictive or extensive interpretation 
 

 C-80/19 – Conclusie van 26/3/2020 – Prejudiciële procedure – Justitiële samenwerking in 
burgerlijke zaken – Verordening (EU) nr. 650/2012 – Werkingssfeer – Begrip ‚erfopvolging 
met grensoverschrijdende gevolgen’ – Begrip ‚gewone verblijfplaats’ – Onderwerping van 
notarissen aan de regels inzake internationale rechterlijke bevoegdheid – Begrip 
‚authentieke akte’ – Rechtskeuze die blijkt uit de bewoordingen van een uiterste 
wilsbeschikking – Overgangsbepalingen – Verlening van internationale rechterlijke 
bevoegdheid door de betrokken partijen 
 

 C-2/19 – Arrest van 26/3/2020 – Prejudiciële verwijzing – Kaderbesluit 2008/947/JBZ – 
Wederzijdse erkenning op vonnissen en proeftijdbeslissingen – Werkingssfeer – Vonnis 
waarbij een voorwaardelijke vrijheidsstraf wordt opgelegd – Proeftijdvoorwaarde – 
Verplichting om geen nieuw strafbaar feit te plegen – Wettelijke verplichting 
 

 C-558/18&C-563/18 – Arrest van 26/3/2020 – Prejudiciële verwijzing – Artikel 19, lid 1, 
tweede alinea, VEU – Rechtsstaat – Daadwerkelijke rechtsbescherming op de onder het 
Unierecht vallende gebieden – Beginsel van onafhankelijkheid van rechters – Op nationale 
rechters toepasselijke tuchtregeling – Bevoegdheid van het Hof – Artikel 267 VWEU – 
Ontvankelijkheid – Uitlegging die voor de verwijzende rechterlijke instantie noodzakelijk is 
voor het wijzen van haar vonnis – Begrip 

 

 C-215/18 – Arrest van 26/3/2020 - Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid 
en recht – Rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en 
handelszaken – Verordening (EG) nr. 44/2001 – Artikel 5, punt 1 – Bevoegdheid inzake 
verbintenissen uit overeenkomst – Artikelen 15 tot en met 17 – Bevoegdheid voor door 
consumenten gesloten overeenkomsten – Verordening (EG) nr. 261/2004 – Artikelen 6 en 

http://www.curia.europa.eu/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_30_april_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/nl/content/nieuwsalert-23-april-2020
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_2_april_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/newsletter_de_la_cjue_-_semaine_du_30_mars_au_3_avril_2020.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224738&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=931158
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=224736&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=931158
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=224731&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=931158
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=224729&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=931158
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=224725&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=931158
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7 – Recht op compensatie in geval van langdurige vertraging van een vlucht – 
Overeenkomst tussen de passagier en een reisbureau waarin zowel vervoer als verblijf 
wordt aangeboden – Vordering tot compensatie tegen een luchtvaartmaatschappij die geen 
partij is bij die overeenkomst – Richtlijn 90/314/EEG – Pakketreis 
 

 C-897/19 PPU – Arrest van 2/4/20 - Prejudiciële verwijzing – Prejudiciële spoedprocedure – 
EER-Overeenkomst – Non-discriminatie – Artikel 36 – Vrij verrichten van diensten – 
Werkingssfeer – Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Republiek IJsland en het 
Koninkrijk Noorwegen inzake de wijze waarop IJsland en Noorwegen worden betrokken bij 
de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis – Overeenkomst 
betreffende de procedures voor overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie 
enerzijds en IJsland en Noorwegen anderzijds – Uitlevering aan een derde staat van een 
IJslands staatsburger – Bescherming van de onderdanen van een lidstaat tegen uitlevering 
– Geen gelijkwaardige bescherming van onderdanen van een andere lidstaat – IJslands 
staatsburger die krachtens het nationale recht asiel heeft gekregen alvorens de IJslandse 
nationaliteit te verwerven – Beperking van het vrije verkeer – Rechtvaardiging gebaseerd 
op de voorkoming van straffeloosheid – Evenredigheid – Controle of is voldaan aan de 
waarborgen van artikel 19, lid 2, van het Handvest van de grondrechten van de Europese 
Unie 

 

 C-343/19 – Conclusie van 2/4/2020 – Prejudiciële verwijzing – Verordening (EU) nr. 
1215/2012 – Rechterlijke bevoegdheid ten aanzien van aansprakelijkheid uit onrechtmatige 
daad – Plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan – Manipulatie van 
uitstootwaarden van automotoren 

 

 C-186/19 – Conclusie van 2/4/2020 – Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in 
burgerlijke zaken – Rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van beslissingen in 
burgerlijke en handelszaken – Verordening (EU) nr. 1215/2012 – Werkingssfeer – Artikel 1, 
lid 1 – Begrip ,burgerlijke en handelszaken’ – Voorlopige of bewarende maatregelen – 
Procedure tot opheffing van een conservatoir derdenbeslag – Vordering die wordt ingesteld 
door een internationale organisatie – Handeling of nalaten in de uitoefening van het 
openbaar gezag – Begrip – Bodemprocedure tot erkenning van het bestaan van een 
contractuele schuldvordering – Levering van brandstoffen in het kader van een 
vredesmissie – Immuniteit van executie van die internationale organisatie 

 

 C-370/17&C-37/18 – Arrest van 2/4/2020 (niet beschikbare in het Nederlands) - Reference 
for a preliminary ruling — Migrant workers — Social security — Regulation (EEC) No 
1408/71 — Legislation applicable — Article 14(1)(a) — Posted workers — Article 14(2)(a)(i) 
— Person normally employed in the territory of two or more Member States and employed 
by a branch or a permanent representation that an undertaking has in the territory of a 
Member State other than that where it has its registered office — Regulation (EEC) No 
574/72 — Article 11(1)(a) — Article 12a(1a) — E 101 certificate — Binding effect — 
Certificate fraudulently obtained or relied on — Power of the courts of the host Member 
State to make a finding of fraud and to disregard the certificate — Article 84a(3) of 
Regulation No 1408/71 — Cooperation between competent institutions — Authority in civil 
proceedings of res judicata in criminal proceedings — Primacy of EU law 
 

 C-791/19 – Beschikking van 8/4/2020 (niet beschikbare in het Nederlands of in het Engels) 
-  Référé – Article 279 TFUE – Demande de mesures provisoires – Article 19, paragraphe 
1, second alinéa, TUE – Indépendance de l’Izba Dyscyplinarna (chambre disciplinaire) du 
Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) 

 
 

 C-344/18 (Belgische zaak) – Arrest van 26/3/2020 – Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 
2001/23/EG – Artikel 3, lid 1 – Overgang van ondernemingen – Behoud van de rechten van 
de werknemers – Overheidsopdracht inzake schoonmaakdiensten – Gunning van de 
percelen van de opdracht aan twee nieuwe opdrachtnemers – Overname van een 
werknemer die was aangesteld voor alle percelen van de opdracht 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224890&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=373994
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=224904&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=373994
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=224900&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=373994
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=224892&mode=req&pageIndex=3&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=EN&cid=373994
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=225141&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1967326
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=224722&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=931158
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Verwijzingsbeschikkingen van Belgische magistraten (prejudiciële vragen) 

 

 Verwijzende rechter : Arbeidsrechtbank Nijvel 

Datum van de verwijzingsbeslissing : 3 februari 2020 

Datum van de indiening : 27 februari 2020 

Is het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en 
een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende 
echtgenoten in strijd met de artikelen 21 en 23 van het Handvest van de grondrechten, 
richtlijn 92/85/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 inzake de tenuitvoerlegging van 
maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het 
werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie, 
richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende de 
toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen in arbeid en beroep (herschikking), richtlijn 86/613/EEG van 11 december 1986 
betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van zelfstandig 
werkzame mannen en vrouwen, de landbouwsector daarbij inbegrepen en betreffende de 
bescherming van het moederschap, en de kaderovereenkomst inzake deeltijdarbeid, ten 
uitvoer gelegd in richtlijn 97/81/EG van de Raad van 15 december 1997 betreffende 
deeltijdarbeid, doordat het voor een deeltijds werkende zelfstandige in bijberoep – die 
bijdragen betaalt als een zelfstandige in hoofdberoep – niet voorziet in een adequate uitkering 
voor moederschapsverlof, terwijl een deeltijds werkende zelfstandige in hoofdberoep het 
gehele bedrag van de moederschapsuitkering ontvangt? 
 
Is het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en 
een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende 
echtgenoten in strijd met de artikelen 21 en 23 van het Handvest van de grondrechten, 
richtlijn 92/85/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 inzake de tenuitvoerlegging van 
maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het 
werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie, 
richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende de 
toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen in arbeid en beroep (herschikking), richtlijn 86/613/EEG van 11 december 1986 
betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van zelfstandig 
werkzame mannen en vrouwen, de landbouwsector daarbij inbegrepen en betreffende de 
bescherming van het moederschap, en de kaderovereenkomst inzake deeltijdarbeid, ten 
uitvoer gelegd in richtlijn 97/81/EG van de Raad van 15 december 1997 betreffende 
deeltijdarbeid, doordat het voor een werkneemster die voltijds een activiteit in loondienst en 
een zelfstandige activiteit combineert, niet voorziet in een adequate uitkering voor 
moederschapsverlof, terwijl een voltijds werkende zelfstandige het gehele bedrag van de 
moederschapsuitkering ontvangt?” 

 
 Verwijzende rechter : Raad van State  

Datum van de verwijzingsbeslissing : 6 februari 2020 

Datum van de indiening : 28 februari 2020 

Dient artikel 5 van 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, dat 
de lidstaten verplicht om bij de tenuitvoerlegging van de richtlijn rekening te houden met het 
belang van het kind, gelezen in samenhang met artikel 13 van die richtlijn en de artikelen 24 
en 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, aldus te worden 
uitgelegd dat het vereist dat rekening wordt gehouden met het belang van het kind, burger 
van de Unie, ook al is het terugkeerbesluit uitsluitend ten aanzien van een ouder van het kind 
vastgesteld?” 

 

 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/c-105-20_-_demande_de_decision_prejudicielle_-_nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/c-112-20_-_demande_de_decision_prejudicielle_-_nl_0.pdf
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2. Grondwettelijk Hof (www.const-court.be/) 

Arresten van het Grondwettelijk Hof 

 Arresten van het Grondwettelijk Hof 23 april 2020 

 

 

3. 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 

Maart 2020  Cass., 9 maart 2020, C.19.0216 en C. 19.0217  
Terugvordering van het onverschuldigde betaling 

 
 

 Cass. 17 maart 2020, P.19.1136.N  
 

Wetten. Decreten ; ordonnanties. Besluiten. -> gevolgen van 
internationale normen 
 

Mindervaliden 

 
Wegverkeer -> wegverkeersreglement van 01-12-1975 -> algemeen 

Internationale verdragen 

 
 

 Jaarverslag 2019 

 Jaarverslag 2019 van het Hof van Cassatie  

 
 

 

   Universiteiten – Balies – Verenigingen - Andere 

 

1. 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.  

http://www.const-court.be/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_23_april_2020_nl.pdf
https://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hoven_en_rechtbanken/hof_van_cassatie
http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20200309-3
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20200317-2&idxc_id=330207&lang=NL
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20200317-2&idxc_id=330207&lang=NL
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/cass2019nl.pdf
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 Prometheus wetgeving : 9 april 2020 - 2e editie – Volmachtsbesluiten  

 Prometheus wetgeving: 18 maart – 9 april 2020 

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

 Nieuwsbrief advocatuur : 16 februari – 30 maart 2020 

 

 

2. Rechtspraak.nl (www.rechtspraak.nl) 

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 2020, nr. 4   
 

 
 
 

   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 februari 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. 
 

 Rechtsleer maart 2020 

 Rechtsleer februari 2020 
   

 
 

   Nieuws uit het Parlement 

 
 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/prometheus_wetgeving_bs_9_april_2020_-_2e_editie_-_volmachtbesluiten.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsbrief_wetgeving_18_maart_-_9_april_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/prometheus_wetgeving_16_februari_-_30_maart_2020.pdf
http://www.rechtspraak.nl/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nre-2020-nr-04.pdf
mailto:biblio.fodspf@just.fgov.be
https://lex.igo-ifj.be/fr/content/doctrine-de-la-cour-dappel-de-bruxelles-f%C3%A9vrier-2020
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/03._art._maa.-mar._20_0.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/02._art._fev.-feb._20.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/02._art._fev.-feb._20.pdf
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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 (24 februari 2020)  

 

 

2. Commissie voor de Justitie 

Verslagen van de Commissie voor de Justitie 

 

 Integraal verslag van de Commissie voor de Justitie (8 april 2020) 

 

3. 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_55k0012.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ic143.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

