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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) 

(http://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. 231 (EN-FR) 

 

Overzicht van rechtspraak van het EHVRM 2018  

 Overzicht van de rechtspraak 2018 (EN) 

 

 

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 24 september 2019 

 Nieuwsalert 16 september 2019 

 Nieuwsalert 9 september 2019 

 Nieuwsalert 4 september 2019 

 Nieuwsalert 29 juli 2019 

 Nieuwsalert 8 juli 2019 

 Nieuwsalert 3 juli 2019 

 

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-555/18 – Conclusie van 29/7/2019 - Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in 

burgerlijke zaken – Verordening (EU) nr. 655/2014 – Procedure betreffende het Europees 

http://www.echr.coe.int/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/clin_231_bil.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/overview_of_the_case-law_of_the_european_court_of_human_rights_2018.pdf
http://www.curia.europa.eu/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_24_september_2019.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_16_september_2019.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_9_september_2019.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_4_september_2019.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_29_juli_2019.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_8_juli_2019.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_3_juli_2019.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216567&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5069578
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bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen – Begrip ,authentieke akte’ – Bevel tot 

betaling van een schuldvordering  

 

 C-468/18 – Conclusie van 29/7/2019 - Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in 

burgerlijke zaken – Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen op het 

gebied van onderhoudsverplichtingen – Verordening (EG) nr. 4/2009 – Artikel 3, onder a) – 

Gerecht van de gewone verblijfplaats van de verweerder – Artikel 3, onder d) – Gerecht dat 

bevoegd is ter zake van de ouderlijke verantwoordelijkheid – Artikel 5 – Verschijning van de 

verweerder – Gerecht dat niet alleen een verzoek tot echtscheiding behandelt, maar ook de 

gevolgen ervan voor de ouderlijke verantwoordelijkheid voor en het levensonderhoud van 

het gezamenlijke kind – Beslissing waarbij dit gerecht zich onbevoegd verklaart ter zake 

van de ouderlijke verantwoordelijkheid – Bevoegdheid om kennis te nemen van het verzoek 

betreffende de onderhoudsverplichting jegens het kind – Gerecht dat beter in staat is de 

zaak te behandelen   

 

 C-451/18 – Arrest van 29/7/2019 - Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in 

burgerlijke zaken – Verordening (EU) nr. 1215/2012 – Bijzondere bevoegdheid – Artikel 7, 

punt 2 – Verbintenissen uit onrechtmatige daad – Plaats waar het schadebrengende feit 

zich heeft voorgedaan – Plaats waar de schade is ingetreden – Verzoek om vergoeding 

van de schade die is veroorzaakt door een met artikel 101 VWEU en artikel 53 van de 

Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte strijdig verklaarde 

mededingingsregeling  

 

 C-433/18 – Conclusie van 29/7/2019 - Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in 

burgerlijke en handelszaken – Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging 

van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Verordening (EG) nr. 44/2001 – Artikel 

43 – Vereiste van een doeltreffend rechtsmiddel en een procedure op tegenspraak – 

Rechtsmiddel tegen een beslissing tot uitvoerbaarverklaring van een beslissing van een 

rechterlijke instantie van een andere lidstaat – Procedure voor het verlenen van 

toestemming tot voortzetting van het geding in hoger beroep   

 

 C-421/18 – Conclusie van 29/7/2019 (niet beschikbaar in het Nederlands of in het Engels) - 

Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice –Coopération judiciaire en 

matière civile – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en 

matière civile et commerciale – Règlement (UE) nº 1215/2012 – Article 1er, paragraphe 1 – 

Notion de “matière civile et commerciale” – Article 7, point 1 – Compétence spéciale en 

matière contractuelle – Notion de “matière contractuelle” – Demande de paiement des 

cotisations annuelles dues par un avocat à un ordre des avocats – Obligation juridique 

librement consentie   

 

 C-38/18 – Arrest van 29 juli 2019 - Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in 

strafzaken – Richtlijn 2012/29/EU – Minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en 

de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten – Artikelen 16 en 18 – Ondervraging 

van het slachtoffer door de strafrechter in eerste aanleg – Wijziging in de samenstelling van 

de rechtsprekende formatie – Herhaling van de ondervraging van het slachtoffer op verzoek 

van een van de procespartijen – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – 

Artikelen 47 en 48 – Recht op een eerlijk proces en rechten van de verdediging – 

Onmiddellijkheidsbeginsel – Draagwijdte – Recht van het slachtoffer op bescherming 

tijdens de strafprocedure 

 

 C-680/17 – Arrest van 29 juli 2019 - Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid 

en recht – Gemeenschappelijke visumcode – Verordening (EG) nr. 810/2009 – Artikel 5 – 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=216562&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=5069578
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=216540&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=5069578
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=216561&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=5069578
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=216568&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=FR&cid=5069578
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=216548&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=5069578
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=216549&text=&doclang=NL&pageIndex=3&mode=req&dir=&part=1&occ=first&cid=5069578
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Lidstaat die bevoegd is om een visumaanvraag te onderzoeken en daarover te beslissen – 

Artikel 8 – Vertegenwoordigingsregeling – Artikel 32, lid 3 – Beroep tegen een besluit tot 

weigering van een visum – Lidstaat die bevoegd is om in geval van een 

vertegenwoordigingsregeling over het beroep te beslissen – Houders van het recht om 

beroep in te stellen 

 

 C-556/17 – Arrest van 29/7/2019 - Prejudiciële verwijzing – Gemeenschappelijk beleid 

inzake asiel en subsidiaire bescherming – Gemeenschappelijke procedures voor de 

toekenning van de internationale bescherming – Richtlijn 2013/32/EU – Artikel 46, lid 3 – 

Volledig en ex nunc onderzoek – Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie – Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel – Omvang van de 

bevoegdheden van de rechter in eerste aanleg – Geen wijzigingsbevoegdheid – Weigering 

van het bevoegde semirechterlijke of administratieve orgaan om zich te schikken naar een 

beslissing van deze rechter  

 

 C-467/18 – Conclusie van 10/7/2019 (nog niet beschikbaar in het Nederlands) - Preliminary 
ruling — Directives 2012/13/EU, 2013/48/EU and (EU) 2016/343 — Scope — Policing — 
Pre-trial criminal investigation by the public prosecution service — Special criminal 
procedure for the adoption of coercive medical measures — Committal to a psychiatric 
hospital under a non-criminal law — Effective judicial review of observance of the suspect 
or accused person’s right to information and right of access to a lawyer — Presumption of 
innocence — Vulnerable persons 
 

 C-722/17 – Arrest van 10/7/2019 - Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid 
en recht – Verordening (EU) nr. 1215/2012 – Rechterlijke bevoegdheid in burgerlijke en 
handelszaken – Exclusieve bevoegdheden – Artikel 24, punten 1 en 5 – Geschillen inzake 
zakelijke rechten op onroerende goederen en inzake de tenuitvoerlegging van beslissingen 
– Procedure voor de gerechtelijke veiling van een onroerend goed – Beroep tot betwisting 
van de verdeling van de opbrengst van die veiling 
 

 C-381&382/18 – Conclusie van 11/7/2019 - Prejudiciële verwijzing – Grenscontroles, asiel 
en immigratie – Immigratiebeleid – Recht op gezinshereniging – Voorwaarden voor de 
uitoefening van het recht op gezinshereniging – Intrekking of weigering tot verlenging van 
de verblijfstitel van een gezinslid om redenen van openbare orde – Begrip ‚redenen van 
openbare orde 
 

 C-380/18 – Conclusie van 11/7/2019 - Prejudiciële verwijzing – Grenscontroles, asiel en 
immigratie – Uniecode voor de overschrijding van de grenzen – Overschrijden van de 
buitengrenzen en toegangsvoorwaarden – Besluit houdende vaststelling dat het rechtmatig 
verblijf is geëindigd op grond van een bedreiging voor de openbare orde – Terugkeerbesluit 
ten aanzien van een illegaal verblijvende derdelander – Begrip, bedreiging van de 
openbare orde’ – Beoordelingsmarge van de lidstaten 
 

 C-370/17&C-37/18 – Conclusie van 11/7/2019 (niet beschikbaar in het Nederlands of in het 
Engels) - Renvoi préjudiciel – Travailleurs migrants – Sécurité sociale – Législation 
applicable – Règlement (CEE) nº 1408/71 – Détachement de travailleurs – Article 14, 
paragraphe 1, sous a) – Non-applicabilité au personnel navigant des compagnies 
aériennes effectuant du transport international de passagers – Article 14, paragraphe 2, 
sous a), point i) – Travailleurs occupés par une succursale ou une représentation 
permanente que la compagnie aérienne possède sur le territoire d’un État membre autre 
que celui où elle a son siège – Certificat E 101 – Effet contraignant – Certificat obtenu ou 
invoqué de manière frauduleuse – Action en responsabilité civile contre l’employeur auteur 
de la fraude – Compétence du juge de l’État membre d’accueil pour constater la fraude et 
écarter le certificat – Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil – Interdiction pour le 
juge civil de méconnaître une décision pénale portant sur les mêmes faits, même si cette 
décision est contraire au droit de l’Union – Incompatibilité avec le droit de l’Union 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=216550&mode=req&pageIndex=3&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=5069578
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216048&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1747830
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=216038&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=1747830
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=216083&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=2050125
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=216086&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=2050125
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=216089&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=FR&cid=2050125
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 C-411/17 (Belgische zaak) – Arrest van 29/7/2019 - Prejudiciële verwijzing – Milieu – 
Verdrag van Espoo – Verdrag van Aarhus – Instandhouding van de natuurlijke habitats en 
de wilde flora en fauna – Richtlijn 92/43/EEG – Artikel 6, lid 3 – Begrip ,project’ – 
Beoordeling van de gevolgen voor het betrokken gebied – Artikel 6, lid 4 – Begrip 
,dwingende redenen van groot openbaar belang’ – Behoud van de vogelstand – Richtlijn 
2009/147/EG – Milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten – 
Richtlijn 2011/92/EU – Artikel 1, lid 2, onder a) – Begrip ,project’ – Artikel 2, lid 1 – Artikel 4, 
lid 1 – Milieueffectbeoordeling – Artikel 2, lid 4 – Vrijstelling van beoordeling – Geleidelijke 
uitstap uit kernenergie – Nationale wettelijke regeling die voorziet in het heropstarten van 
de industriële elektriciteitsproductie van een buiten werking gestelde kerncentrale voor een 
periode van bijna tien jaar, waardoor het aanvankelijk door de nationale wetgever 
vastgestelde tijdstip voor de desactivering en het stopzetten van de activiteiten van die 
kerncentrale met tien jaar wordt uitgesteld, en die daarnaast voorziet in het uitstel, 
eveneens met tien jaar, van de aanvankelijk door die wetgever vastgestelde termijn voor de 
desactivering en het stopzetten van de industriële elektriciteitsproductie van een in gebruik 
zijnde centrale – Geen milieueffectbeoordeling 
 

 C-543/17 (Belgische zaak) – Arrest van 8/7/2019 - Niet-nakoming – Artikel 258 VWEU – 
Maatregelen ter verlaging van de kosten van de aanleg van 
elektronischecommunicatienetwerken met hoge snelheid – Richtlijn 2014/61/EU – Geen 
omzetting en/of geen mededeling van omzettingsmaatregelen – Artikel 260, lid 3, VWEU – 
Verzoek om veroordeling tot betaling van een dwangsom per dag – Berekening van het 
bedrag van de dwangsom 
 

 C-469&470/18 (Belgische zaak) – Conclusie van 11/7/2019 – Verzoek om een prejudiciële 
beslissing – Belastingen – Recht op een doeltreffende voorziening in rechte – Rechterlijke 
toetsing van een belastingaanslag – Rechtsmacht van het Hof in het kader van de heffing 
van inkomstenbelasting – Gebruik door de belastingdienst van bewijsmiddelen die naar 
verluidt zijn verworven in strijd met het recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven 
– Verplichting van de rechter om deze bewijsmiddelen buiten beschouwing te laten 
 

 C-400/18 (Belgische zaak) – Conclusie van 11/7/2019 – Prejudiciële verwijzing – Btw – 
Vrijstellingen – Zelfstandige groeperingen van personen – Diensten verricht voor leden en 
niet-leden 
 

 C-393/17 (Belgische zaak) – Arrest van 4/7/2019 – Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 
2005/29/EG – Oneerlijke handelspraktijken – Werkingssfeer – Begrip ,handelspraktijken’ – 
Richtlijn 2006/123/EG – Diensten op de interne markt – Strafrecht – Vergunningstelsels – 
Hoger onderwijs – Diploma waarbij de graad van ,master’ wordt verleend – Verbod om 
zonder erkenning bepaalde diploma’s af te geven 

 

 

Verwijzingsbeschikkingen van Belgische magistraten (prejudiciële vragen) 

 Verwijzende rechter: Raad van State 

Datum van de verwijzingsbeslissing: 7 mei 2019 

Datum van de indiening: 17 mei 2019 

 

1. Moet het bepaalde in artikel 57, lid 4 e) en g) juncto lid 6 en 7 van de richtlijn 2014/24/EU 

van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van 

overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG in die zin worden uitgelegd 

dat het zich verzet tegen de toepassing waarbij de ondernemer verplicht wordt om op eigen 

initiatief het bewijs te leveren van de maatregelen die de ondernemer heeft genomen om zijn 

betrouwbaarheid aan te tonen? 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=216539&mode=req&pageIndex=3&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=5069578
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=215902&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=1747830
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=216080&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=2050125
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=216084&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=FR&cid=2050125
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=215787&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=815935
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/c-387-19_-_demande_de_decision_prejudicielle_-_nl.pdf
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2. Zo ja, hebben de bepalingen van 57, lid 4 e) en g) juncto lid 6 en 7 van de richtlijn 

2014/24/EU aldus uitgelegd directe werking? 

 

 Verwijzende rechter : Arbeidshof van Luik 

Datum van de verwijzingsbeslissing: 17 mei 2019 

Datum van indiening: 24 mei 2019 

 
B.16. De vraag rijst of, zoals het Hof van Justitie in het voormelde arrest van 11 december 

2014 heeft geoordeeld met betrekking tot het Spaanse stelsel, de uit de in het geding zijnde 

bepalingen voortvloeiende verplichting voor personen of ondernemingen om een beroep te 

doen op erkende havenarbeiders voor het verrichten van activiteiten van havenarbeid in de 

zin van de Wet Havenarbeid - waaronder de activiteiten die vreemd zouden zijn aan het laden 

en lossen van schepen – een ongerechtvaardigde beperking inhoudt van de in artikel 49 van 

het VWEU gewaarborgde vrijheid van vestiging, rekening houdend met de verschillen in 

regelgeving en de voormelde voorwaardelijke beëindiging van de inbreukprocedure door de 

Europese Commissie tegen België. Daartoe dient het Hof uitsluitsel te krijgen over de 

interpretatie van artikel 49 van het VWEU in het licht van de specifieke kenmerken en 

omstandigheden van het in het geding zijnde wettelijke kader inzake de havenarbeid. 

 

B.18.1. Indien het Hof van Justitie op die eerste vraag een bevestigend antwoord zou geven, 
dan zou het Hof bovendien krachtens artikel 28, tweede lid, van de bijzondere wet van 6 
januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, indien het dit nodig acht, bij wege van algemene 
beschikking, de gevolgen van ongrondwettig bevonden bepalingen kunnen aanwijzen welke 
als gehandhaafd moeten worden beschouwd of voorlopig worden gehandhaafd voor de 
termijn die het vaststelt. 
 

 Verwijzende rechter : Hof van Cassatie  

Datum van de verwijzingsbeslissing : 26 april 2019 

Datum van de indiening : 24 mei 2019 
 
Houdt vooraleer verder te beslissen, de uitspraak aan tot het Hof van Justitie van de 

Europese Unie bij prejudiciële beslissing over de volgende vragen uitspraak zal hebben 

gedaan: 

"1. Dient artikel 17 van de richtlijn nr. 77/388/EEG aldus te worden geïnterpreteerd dat 

wanneer een uitgave ook ten goede komt aan een derde ~zoals dit het geval is wanneer een 

promotor bij de verkoop van appartementen publiciteitskosten, administratiekosten en 

makelaarslonen betaalt die ook ten goede komen aan de grondeigenaren - dit niet eraan in 

de weg staat dat de op die kosten drukkende btw volledig in aftrek kan worden gebracht, op 

voorwaarde dat wordt vastgesteld dat er een rechtstreeks en onmiddellijk verband bestaat 

tussen de uitgave en de economische activiteit van de belastingplichtige en dat het voordeel 

voor de derde ondergeschikt is aan de behoeften van het bedrijfvan de belastingplichtige? 

2. Geldt dit principe ook wanneer het niet gaat om algemene kosten maar om kosten die 

toewijsbaar zijn aan welbepaalde al dan niet aan BTW onderworpen handelingen in een later 

stadium, zoals te dezen de verkoop van enerzijds de appartementen en anderzijds de grond? 

3. Heeft de omstandigheid dat de belastingplichtige de mogelijkheidIhet recht heeft om de 

uitgave gedeeltelijk door te rekenen aan de derde aan wie de uitgave ten goede komt maar 

dit niet doet, een invloed op de vraag naar de aftrekbaarheid van de btw op deze kosten?". 

 

 

 

 

 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/c-402-19_-_demande_de_decision_prejuducielle_-_nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/c-405-19_-_demande_de_decision_prejudicielle_-_nl.pdf
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3. Grondwettelijk Hof (http://www.const-court.be/) 

Arresten van het Grondwettelijk Hof 

 Arresten van het Grondwettelijk Hof van 3 juli – 26 september 2019 

 

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 

Mei 2019  Cass. 10 mei 2019, C.18.0564.N  
Continuïteit van de onderneming 

Faillissement, faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord -> 

Gerechtelijk Akkoord 

 

 Cass. 10 mei 2019 C.17.0397.N  
Vennootschappen -> Algemeen. Gemeenschappelijke regels 
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst"-> Schade -> Allerlei 
Faillissement, faillissementsakkoord en Gerechtelijk Akkoord"-> Allerlei 

 

 Cass. 14 mei 2019, P.19.0398.N  
Bescherming van de maatschappij-> Kamer voor bescherming van de 

maatschappij 

 

 Cass. 20 Mei 2019, S.18.0063.F  
Sociale zekerheid -> Werknemers  

 

 Cass. 23 mei 2019, C.16.0254.F  
Overeenkomst -> Einde 
 

 Cass. 24 mai 2019, F.17.0105.N 
Continuïteit van de onderneming 

Juni 2019  Cass. 11 juni 2019, P.19.524.N  
Bescherming van de maatschappij -> Internering 

Bescherming van de maatschappij -> Uitvoeringsmodaliteiten internering 

Bescherming van de maatschappij -> Kamer voor bescherming van de 

maatschappij 

 
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 juli-augustus 2019 

 Libercas juni 2019  

 
 

http://www.const-court.be/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_3_juli_2019_-_26_september_2019.pdf
https://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hoven_en_rechtbanken/hof_van_cassatie
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20190510-8&idxc_id=324882&lang=NL
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20190510-8&idxc_id=324882&lang=NL
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20190510-3&idxc_id=324872&lang=NL
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20190510-3&idxc_id=324872&lang=NL
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20190514-2&idxc_id=324412&lang=NL
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20190514-2&idxc_id=324412&lang=NL
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20190520-7&idxc_id=324926&lang=NL
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20190523-14&idxc_id=324889&lang=NL
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20190524-4&idxc_id=325161&lang=NL
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20190524-4&idxc_id=325161&lang=NL
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20190611-5&idxc_id=324866&lang=NL
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20190611-5&idxc_id=324866&lang=NL
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lb_2019_07_08_nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lb_2019_06_nl.pdf
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   Universiteiten – Balies – Verenigingen - Andere 

 

1. Universiteiten 

Universiteit van 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 13 (FR) 
 

 
 

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. 2019/6  

 
 

2. Balie 

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: 3 augustus – 5 september 2019 

 Prometheus Wetgeving: 5 juli – 2 augustus 2019 

 Prometheus Wetgeving: 21 juni – 4 juli 2019 

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

 Prometheus Advocatuur: 30 augustus – 16 september 2019 

 Prometheus Advocatuur: 19 juli – 29 augustus 2019 

 Prometheus Advocatuur: 29 juni – 18 juli 2019 

 
 
 
 
 
 
 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/cite_-_universite_de_liege.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ku_leuven_nieuwsbrief_arbeidsrecht_2019-6.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/prometheus_wetgeving_3_augustus_-_5_september_2019.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/prometheus_wetgeving_5_juli_-_2_augustus_2019.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/prometheus_wetgeving_5_juli_-_2_augustus_2019.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/prometheus_wetgeving_21_juni_-_4_juli_2019.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/prometheus_advocatuur_30_augustus_-_16_september_2019.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/prometheus_advocatuur_19_juli_-_29_augustus_2019_0.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/prometheus_advocatuur_29_juni_-_18_juli_2019.pdf
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3. Andere 

Juridische nieuwsbrief Eric Beaucourt 

 Nieuwsbrief Eric Beaucourt september (NL) 

 
 
 
 

Andere nationale, Europese en internationale 

instellingen 

 
Hoge Raad voor de Justitie 

 

 Jaarverslag 2018 van de Hoge Raad voor de Justitie 

 
 
 

   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 juni 2019 

  

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 juni 2019 

  

 
Tijdschrift@DIPR 

 Tijdschrift voor internationaal privaatrecht (DIPR) 

 
 
 
 
 
 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsbriefseptember2019.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/jaarverslag2018nl.pdf
mailto:biblio.fodspf@just.fgov.be
https://lex.igo-ifj.be/nl/content/rechtsleer-van-het-hof-van-beroep-te-brussel-juni-2019
https://lex.igo-ifj.be/nl/content/rechtsleer-van-het-hof-van-beroep-te-brussel-juni-2019
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/06._art._jui.-jun._19_0.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/06._art._jui.-jun._19_0.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/tijdschrift_2019_2.pdf
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   Nieuws uit het Parlement 

 
 

1. De Kamer van Volksvertegenwoordigers 

Verslagen van de Commissie voor de Justitie 

 

 Parlementaire vragen en antwoorden binnen de Commissie Justitie (18 september 2019) 

 

2. Overige wetgeving – nuttige links 

Nuttige links   

 Justel 

 Jure-juridat 

 Belgisch Staatsblad 

 College van hoven en rechtbanken 

 College van het openbaar ministerie  

 

Vademecum van het failliet   

Dit vademecum van het faillissement handelt over de faillissementen die uitgesproken zijn van 1 mei 

2018 overeenkomstig het Boek XX van het Wetboek van economisch recht. 

 Vademecum van het failliet (FR) 

 

 

 

 

   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. 

 

 

 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ic012x_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
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/new_vademecum_2019_-_2019_06_14.pdf
mailto:redact_igo@igo-ifj.be

