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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 2 juli 2020 

 Nieuwsalert 25 juni 2020 

 Nieuwsalert 18 juni 2020 

 Nieuwsalert 10 juni 2020 

 Nieuwsalert 4 juni 2020 

 Lettre d’information : 29 juin au 3 juillet 2020 (FR) 

 Lettre d’information : 22 au 26 juin 2020 (FR) 

 Lettre d’information : 15 au 19 juin 2020 (FR) 

 Lettre d’information : 8 au 12 juin 2020 (FR) 

 Lettre d’information : 2 au 5 juin 2020 (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-238/19 – Conclusie van 28/5/2020 - Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, 
veiligheid en rechtvaardigheid – Asielbeleid – Voorwaarden voor toekenning van de 
vluchtelingenstatus – Richtlijn 2011/95/EU – Uitlegging van artikel 9, lid 3 – Gronden van 
vervolging – Artikel 10, lid 1, onder e) – Begrip ‚politieke overtuiging’ – Weigering militaire 
dienst te vervullen – Gewetensbezwaren 

 

 C-495/19 – Arrest van 4/6/2020 - Prejudiciële verwijzing – Bescherming van de consument 
– Richtlijn 93/13/EEG – Artikel 7, lid 1 – Consumentenkrediet – Toetsing van het oneerlijke 
karakter – Niet-verschenen consument – Omvang van de taak van de rechter 

 

 C-454/19 – Conclusie van 4/6/2020 (niet beschikbare in het Nederlands) - Request for a 
preliminary ruling — Article 18 TFEU — Article 21 TFEU — Citizenship of the Union — 
Right of Union citizens to move and reside freely in the territory of the Member States — 
Directive 2004/38/EC — Article 27 — Criminal offence of child abduction — Child under the 
guardianship of a legal guardian — Parent deprived of part of his or her parental authority 
transferring the child abroad without the prior consent of the legal guardian 

 

 C-41/19 – Arrest van 4/6/2020 - Prejudiciële verwijzing – Bevoegdheid, erkenning en 
tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van onderhoudsverplichtingen – 
Verordening (EG) nr. 4/2009 – Artikel 41, lid 1 – Justitiële samenwerking in burgerlijke 
zaken – Verordening (EU) nr. 1215/2012 – Artikel 24, punt 5 – Executoriale titel waarbij 
wordt vastgesteld dat er een aanspraak op levensonderhoud bestaat – Beroep ter 
voorkoming van tenuitvoerlegging – Bevoegdheid van het gerecht van de lidstaat van 
tenuitvoerlegging 
 

http://www.curia.europa.eu/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_2_juli_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_2_juli_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_25_juni_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_25_juni_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_18_juni_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_10_juni_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_4_juni_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_4_juni_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_29_juin_au_3_juillet.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_22_au_26_juin_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_15_au_19_juin_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_8_au_12_juin_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_2_au_5_juin_2020_0.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=226875&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=1830749
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=226972&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=2727942
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=226984&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=EN&cid=2727942
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=226971&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=2727942
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 C-448/19 – Arrest van 11/6/2020 - Prejudiciële verwijzing – Status van langdurig ingezeten 
derdelanders – Richtlijn 2003/109/EG – Artikel 12 – Vaststelling van een besluit tot 
verwijdering ten aanzien van een langdurig ingezetene – In aanmerking te nemen 
elementen – Nationale rechtspraak Niet-inaanmerkingneming van die elementen – 
Verenigbaarheid Richtlijn 2001/40/EG Onderlinge erkenning van besluiten inzake de 
verwijdering van derdelanders Relevantie 
 

 C-634/18 – Arrest van 11/6/2020 - Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in 
strafzaken –Kaderbesluit 2004/757/JBZ – Minimumvoorschriften met betrekking tot de 
bestanddelen van strafbare feiten en met betrekking tot straffen op het gebied van de 
illegale drugshandel – Artikel 2, lid 1, onder c) – Artikel 4, lid 2, onder a) – Begrip ‚grote 
hoeveelheden drugs’ –Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Gelijke 
behandeling – Artikelen 20 en 21 – Legaliteitsbeginsel inzake delicten en straffen – Artikel 
49 

 

 C-540/19 – Conclusie van 18/6/2020 - Verzoek om een prejudiciële beslissing – Ruimte van 
vrijheid, veiligheid en recht – Bevoegdheid op het gebied van onderhoudsverplichtingen – 
Gewone verblijfplaats van de onderhoudsgerechtigde – Wettelijke subrogatie door een 
openbaar lichaam in de vordering van de onderhoudsgerechtigde 
 

 C-233/19 (Belgische zaak) – Conclusie van 28/5/2020 (beschikbare alleen in het Frans) - 
Renvoi préjudiciel – Politique d’immigration – Directive 2008/115/CE – Article 14, 
paragraphe 1, sous b) – Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – 
Ressortissant d’un pays tiers atteint d’une grave maladie – Rejet d’une demande 
d’autorisation de séjour pour raisons médicales – Ordre de quitter le territoire – Octroi d’une 
aide sociale 

 

 C-19/19 (Belgische zaak) – Arrest van 11/6/2020– Prejudiciële verwijzing – Wederzijdse 
bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen – Richtlijn 76/308/EEG – Artikel 6, lid 
2, en artikel 10 – Richtlijn 2008/55/EG – Artikel 6, tweede alinea, en artikel 10 – Door de 
aangezochte lidstaat ingevorderde fiscale schuldvordering van de verzoekende lidstaat – 
Status van deze schuldvordering – Begrip ‚preferentiële behandeling’ – Verrekening van 
deze schuldvordering met een belastingschuld jegens de aangezochte lidstaat 
 

 C-833/18 (Belgische zaak) – Arrest van 11/6/2020 – Prejudiciële verwijzing – Intellectuele 
en industriële eigendom – Auteursrecht en naburige rechten – Richtlijn 2001/29/EG – 
Artikelen 2 tot en met 5 – Werkingssfeer – Gebruiksvoorwerp – Begrip ‚werk’ – 
Bescherming van werken op grond van het auteursrecht – Voorwaarden – Voor het 
bereiken van een technisch resultaat noodzakelijke vorm – Vouwfiets 

  
 

Verwijzingsbeschikkingen van Belgische magistraten (prejudiciële vragen) 

 

 Verwijzende rechter : Gericht Erster Instanz Eupen/Rechtbank van Eerste aanleg Eupen 

Datum van de verwijzingsbeslissing : 7 oktober 2019 
Datum van de indiening : 15 oktober 2019 
 
Een nationale bepaling die, zoals toegepast door het Waalse Gewest, het gebruik van een in 
het buitenland ingeschreven bedrijfsvoertuig dat ter beschikking wordt gesteld van een 
bedrijfsleider, onder de voorwaarde dat deze aan boord van het voertuig in het bezit is van 
een bewijs van deze terbeschikkingstelling (d.w.z. een attest in de zin van artikel 3, § 2, 2°, 
van het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen evenals 
van een arbeidsovereenkomst of een dienstopdracht), is deze in strijd met de relevante 
bepalingen van het Unierecht, in het bijzonder de artikelen 49 VWEU en 56 VWEU, waarbij 
het met name de vraag is of deze uitzondering op de vrijheid van vestiging en de vrijheid van 
dienstverlening in overeenstemming is met het evenredigheidsbeginsel? 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=227296&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=4437318
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=227295&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=4437318
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227574&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5805487
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=226872&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=FR&cid=1830749
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=227303&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=4437318
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=227305&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=4437318
https://lex.igo-ifj.be/nl/content/verwijzende-rechter-gericht-erster-instanz-eupenrechtbank-van-eerste-aanleg-eupen
https://lex.igo-ifj.be/nl/content/verwijzende-rechter-gericht-erster-instanz-eupenrechtbank-van-eerste-aanleg-eupen
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2. Grondwettelijk hof (http://www.const-court.be/) 

Arresten van het Grondwettelijke Hof 

 Arresten van het Grondwettelijk Hof 28 mei 2020 – 25 juni 2020 
 

 

Selectie van recente publicaties betreffende de rechtspraak 

 Maart-mei 2020 
 

 

3. 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., 12 mei 2020, P.20.0104N 

Gerechtsdeurwaarder 
 

 Cass., 12 mei 2020, P.20.0342N 

Cassatieberoep -> Strafzaken -> Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep -> Strafvordering -> Algemeen 
 
Rechten van de Mens -> Verdrag rechten van de Mens"-> Artikel 6 artikel 
6.3 
 
Redenen van de vonnissen en arresten -> Op conclusie -> Strafzaken 
(geestsrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) 
 

 Cass., 12 mei 2020, P.20.0471N 

Vreemdelingen  

http://www.const-court.be/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_28_mei_2020_-_25_juni_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_28_mei_2020_-_25_juni_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/gwh-c.c._rechtsleer_doctrine_2020-03-05.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/gwh-c.c._rechtsleer_doctrine_2020-03-05.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-20200512-3&idxc_id=332566&lang=NL
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20200512-4&idxc_id=332568&lang=NL
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20200512-6&idxc_id=332572&lang=NL
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 Cass, 19 mei 2020, P.19.1236.N 

Wapens 
 

 Cass., 19 mei 2020, P. 20.0116N 

Probatie 
 

 Cass., 29 mei 2020, P.19.0545F 

Verjaring -> Burgerlijke zaken -> Termijnen (aard. duur. aanvang. einde) 

 

 

 

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 

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  

 Maart 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. 

 Mei 2020 

 

 

  

http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20200519-1&idxc_id=332965&lang=NL
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20200519-2&idxc_id=332967&lang=NL
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20200529-3&idxc_id=334346&lang=NL
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lb_2020_04_nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/nl/content/rechtsleer-van-het-hof-van-beroep-te-brussel-maart-2020
https://lex.igo-ifj.be/nl/content/rechtsleer-van-het-hof-van-beroep-te-brussel-maart-2020
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/05._art._mai.-mei._20.pdf
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   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 mei - 26 juni 2020 

 Prometheus wetgeving: 1 mei – 9 juni 2020 

 

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

 Nieuwsbrief Advocatuur : 19 mei – 22 juni 2020 

 

 

 

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 (juni 2020) 

   

 

  

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_-_26_juni_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsbrief_wetgeving_1_mei_-_9_juni_2020_0.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsbrief_advocatuur_19_mei_-_22_juni_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsbrief_advocatuur_19_mei_-_22_juni_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nre-2020-nr-06.pdf
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   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 17 juni 2020 

 Beknopt verslag van 10 juni 2020 

 Beknopt verslag van 3 juni 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 (9 april 2020) 

 

 

2. Andere wetgeving – Nuttige links 

Nuttige links   

 Justel 

 Jure-juridat 

 Belgisch Staatsblad 

 College van hoven en rechtbanken 

 College van het openbaar ministerie  

 Senlex 

 

Nationaal Instituut voor Criminalistiek en criminologie (NICC) 

 

 Terug naar de gevangenis? De herroepingsprocedures voor de strafuitvoeringsrechtbanken 

Wanneer gedetineerden in België vervroegd met voorwaarden de gevangenis mogen 
verlaten, moeten zij zich gedurende een proeftijd aan deze voorwaarden houden. Bij niet-
naleving ervan beslist de strafuitvoeringsrechtbank wat er moet gebeuren. Bij herroeping van 
de voorwaardelijke invrijheidstelling wordt de betrokkene terug opgesloten in de gevangenis. 
De strafuitvoeringsrechtbank is echter niet verplicht om tot herroeping over te gaan. In dit 
artikel bestuderen we deze beslissingspraktijken van de Belgische 
strafuitvoeringsrechtbanken. We zullen aantonen dat strafuitvoeringsrechtbanken 
verschillende aspecten afwegen: 1) de ernst van de schending van de voorwaarden, 2) het 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ac216.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ac216.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsbrief_wetgeving_1_mei_-_9_juni_2020_0.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsbrief_wetgeving_1_mei_-_9_juni_2020_0.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ac193.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/55k0015.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
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/justice_016_nl.pdf
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reeds doorlopen en geplande re-integratietraject door de veroordeelde, 3) diens houding, en 
4) diens medewerking met de justitieassistent. Strafuitvoeringsrechtbanken beschouwen een 
herroepingsprocedure als een onderdeel van het re-integratietraject van een veroordeelde, 
dat ze trachten te ondersteunen, al beschikken ze over weinig handvaten om dit te doen. 
Herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling is een beslissing die in de meeste 
gevallen pas valt wanneer andere mogelijkheden niet meer aan de orde zijn. 

 

   Andere instellingen 

 

3. FOD Financiën 

Fisconetplus 

 
Mededeling van de FOD Financiën m.b.t. de toegang tot Fisconetplus 
 

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) heeft aan de FOD Financiën een voorlopige 
maatregel opgelegd als gevolg van een gebrek aan transparantie op: 

 de cookies gekoppeld aan de toegang tot het portaal van Fisconetplus via het platform 
Gcloudbelgium.sharepoint.com van Microsoft 

 het doorsturen van e-mailadressen naar Microsoft bij het aanmaken van een 
toegangsaccount voor Fisconetplus 
 

Deze verplichting van de GBA heeft ervoor gezorgd dat de FOD Financiën de toegang tot haar 
Fisconetplus - toepassing via een Microsoftaccount heeft gedeactiveerd. 
 
Fisconetplus is echter nog steeds toegankelijk via het portaal MyMinfin, maar nu zonder 
gegevensoverdracht. 

 

 

4. UNIA 

Samenvatting rechtspraak per criterium – discriminatie – stand april 2020 

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

 Samenvatting rechtspraak (Curia) 
 

 

 

  

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/toegang_tot_fisconetplus_-_acces_a_fisconetplus.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/toegang_tot_fisconetplus_-_acces_a_fisconetplus.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/samenvatting_rechtspraak_1.pdf
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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 

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

beschikbaar gesteld mag worden. 

 

mailto:redac_igo@igo-ifj.be

