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� AFKORTINGEN 

 
- Handvest van de grondrechten van de Europese Unie: het Handvest 

 
- Europees Hof voor de Rechten van de Mens: het EHRM 

 
- Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens: het EVRM 

 
- De benaming "Hof van Justitie van de Europese Unie" omvat drie 

rechtsinstanties, namelijk het Hof van Justitie, het Gerecht en het Gerecht 
voor ambtenarenzaken: het HJEU1 

 
- Hof van Justitie: het Hof  

 
- Hof van de Europese Vrijhandelsassociatie: het EFTA-Hof (European Free Trade 

Association) 
 

- Europese Economische Ruimte: EER 
 

- Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor vluchtelingen: UNHCR 
 

- Europees Parlement: EP 
 

- Verdrag betreffende de Europese Unie: VEU 
 

- Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie: VWEU 
 

- Gerecht voor ambtenarenzaken: GVA 
 

- Europese Unie: EU 
 
 

 
  

                                                      
1 In het kader van de hervorming van het Gerecht heeft het Gerecht voor ambtenarenzaken op  
1 september 2016 zijn werkzaamheden gestaakt. Sindsdien omvat de benaming HJEU slechts twee rechtsinstanties: het Hof 
en het Gerecht. 
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� WOORD VOORAF 

 
Dit negende activiteitenverslag van de directie "Europees Recht" bevat de bijdragen van de 

Belgische regering aan zaken die werden behandeld door het HJEU en door het EVA-Hof, meestal 

aangeduid met de Engelse afkorting EFTA. Het verslag werd opgesteld door de gemachtigden die 

België bij het HJEU en het EFTA-Hof vertegenwoordigen.  

Het jaarverslag volgt grotendeels het stramien van de vorige verslagen. In de inleiding 

worden de belangrijkste gebeurtenissen van 2016 betreffende het Hof in het kort toegelicht. Het 

eerste en het tweede deel gaan over de samenstelling van de directie Europees Recht en haar 

taken. Het derde deel bevat een overzicht van de Belgen die in de rechterlijke instanties van de EU 

zetelen. Het vierde deel bestaat uit de samenvattingen van zaken waarbij België betrokken was en 

waarvoor in 2016 een arrest of beschikking werd gewezen. Het vijfde en laatste deel bevat 

statistische gegevens over de activiteiten van België bij het HJEU en het EFTA-Hof in 2016. Tot slot 

is er een bijlage met de lijst van zaken die nog hangende zijn en waarbij België op 31 december 

2016 betrokken was. 
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� INLEIDING 

In 2016 ontving het Hof 687 nieuwe zaken (701 in 2015). Bij het Gerecht werden 920 nieuwe 

zaken aanhangig gemaakt (778 in 2015). Tijdens de laatste maanden van zijn werkzaamheden 

ontving het Gerecht voor ambtenarenzaken 48 nieuwe zaken (153 in 2015). De materies die 

voorheen door het GVA werden behandeld, vallen voortaan onder de bevoegdheid van het Gerecht. 

Het EFTA-Hof behandelde 18 zaken in 2016 (35 in 2015). 

Voortaan gebeurt alle communicatie tussen J2 en het HJEU via de applicatie e-Curia. Deze 

applicatie werd in 2011 door het HJEU ingevoerd en moet het voor advocaten en 

vertegenwoordigers van de lidstaten en instellingen mogelijk maken om documenten uitsluitend via 

elektronische weg uit te wisselen met het HJEU. Als gevolg van de onderbezetting van J2 en de 

werklast die het transitieproces met zich meebrengt, was België de laatste van de 28 lidstaten om 

zich bij het e-Curia-netwerk aan te sluiten. Dat gebeurde op 1 augustus 2016. Dankzij de cruciale 

bijdrage, raad en ondersteuning van de diensten "Pers & Communicatie" en "ICT" van de FOD 

Buitenlandse Zaken kan J2 optimaal gebruik maken van e-Curia. 

 

� DE MEDEWERKERS VAN DE DIRECTIE EUROPEES RECHT 

De directie Europees Recht (J2) is een van de vier directies van de directie-generaal 

Juridische Zaken (DGJ) van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 

Ontwikkelingssamenwerking. De directie is belast met de opvolging van de inbreukprocedures die 

de Europese Commissie tegen België instelt en met de vertegenwoordiging van België bij het HJEU 

en het EFTA-Hof.  

 
In 2016 bestond de directie Europees Recht uit:  

- Carinne Pochet, directeur, adviseur-generaal; 

- Liesbet Van den Broeck, attaché, adjunct van de directeur; 

- Jean-Christophe Halleux, attaché; 

- Marie Jacobs, attaché; 

- Jesse Van Holm, attaché; 

- Laura Cornelis, attaché; 

- Florence Misson, administratief deskundige; 

- Cynthia Sortino, administratief assistent; 

- Marleen De Vits, administratief medewerker; 

- Carine Slock, administratief medewerker; 

- Nadine Moens, administratief medewerker. 
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� DE TAKEN VAN DE DIRECTIE EUROPEES RECHT 

 

� De opmerkingen van de Belgische Staat in prejudiciële vragen 

Wanneer in een geschil voor een rechterlijke instantie van een lidstaat problemen met 

betrekking tot de toepassing van het Unierecht rijzen, heeft de nationale rechter de mogelijkheid, 

en als zijn uitspraak naar het nationaal recht niet vatbaar is voor hoger beroep, zelfs de 

verplichting om een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof over de uitlegging of geldigheid van 

het Unierecht. Het is immers ondenkbaar dat een nationale rechter zelf een vraag betreffende het 

Unierecht zou beantwoorden of zelf een handeling naar het Unierecht ongeldig zou verklaren. Een 

dergelijke mogelijkheid zou leiden tot een verschil in uitlegging van het Unierecht naargelang van 

de lidstaat en tot de situatie waarin een handeling van de Unie in bepaalde lidstaten geldig en in 

andere lidstaten ongeldig zou zijn. Om een dergelijke situatie te vermijden, komt het toe aan het 

Hof om soortgelijke vragen te beantwoorden. Door middel van een arrest verstrekt het Hof aan de 

nationale rechter van wie de vraag uitging de uitlegging van een bepaling van het Unierecht. Deze 

uitlegging is niet alleen voor hem bindend, maar tevens voor alle nationale rechterlijke instanties 

die uitspraak zouden moeten doen in een zaak die een soortgelijk probleem met betrekking tot de 

uitlegging van het Unierecht doet rijzen. Wanneer het gaat over de geldigheid van een bepaling of 

handeling van de Unie en het Hof beslist dat ze ongeldig is, dan is deze beslissing van toepassing op 

alle nationale rechterlijke instanties, alsmede op de instellingen van de EU.  

In 2016 legden de Belgische rechterlijke instanties 26 prejudiciële vragen voor aan het Hof, 

waarmee België voor dat jaar op de vierde plaats staat inzake het aantal prejudiciële vragen (ex 

aequo met Nederland en na Duitsland, Italië en Spanje).  

België heeft als lidstaat de mogelijkheid om schriftelijke opmerkingen in te dienen en deel 

te nemen aan de mondelinge behandeling van elke prejudiciële vraag. Die opmerkingen hebben als 

doel het Hof een voorstel van antwoord voor te leggen op de vraag betreffende de uitlegging of de 

geldigheid van het Unierecht. In beginsel dient de Belgische regering opmerkingen in bij elke 

prejudiciële vraag die afkomstig is van een Belgische rechter. Als gevolg van uiteenlopende redenen 

met betrekking tot de politieke opportuniteit heeft de Belgische regering geen schriftelijke 

opmerkingen kunnen indienen of kunnen deelnemen aan de mondelinge behandeling van vijf zaken 

van een nationale rechterlijke instantie. In 2016 werden 31 arresten en beschikkingen gewezen op 

prejudiciële vragen waarbij België betrokken was.  
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� De verdediging van de Belgische Staat in rechtstreekse zaken 

De directie Europees Recht is belast met de verdediging van de Belgische belangen in 

rechtstreekse zaken die bij het HJEU aanhangig worden gemaakt. Rechtstreekse zaken zijn 

beroepen wegens niet-nakoming die de Europese Commissie tegen een lidstaat instelt of, in 

zeldzame gevallen, beroepen wegens niet-nakoming tussen België en een andere EU-lidstaat, 

beroepen tot nietigverklaring die België instelt tegen een handeling van een instelling van de EU, 

beroepen wegens nalaten omdat een instelling van de EU heeft nagelaten een handeling te stellen 

die ze had moeten stellen, alsmede beroepen tot schadevergoeding tegen de EU 

(buitencontractuele aansprakelijkheid). De tussenkomst van België in een rechtstreekse zaak, die 

als doel heeft een van de partijen bij het rechtsgeding te steunen (bijvoorbeeld een andere lidstaat 

die het voorwerp vormt van een procedure wegens niet-nakoming vanwege de Europese 

Commissie), alsmede een hogere voorziening die België instelt tegen een voor de Belgische Staat 

nadelige uitspraak van het Gerecht of van het GAZ, behoren ook tot het takenpakket van de 

directie Europees Recht. 

In 2016 werd een arrest gewezen na een beroep wegens niet-nakoming dat de Commissie 

tegen België had ingesteld. Dit beroep heeft tot een veroordeling van België geleid (zonder 

financiële sanctie).  

België stelde een beroep tot nietigverklaring in tegen een beschikking van de Commissie. 

Het Hof heeft het Belgische standpunt niet gevolgd. 

België kwam ook tussen in een hogere voorziening die in 2016 werd afgesloten.  
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� De precontentieuze procedure  

 

Overeenkomstig artikel 17 VEU ziet de Europese Commissie toe op de interpretatie en 

correcte toepassing van het recht van de Europese Unie en op de overeenstemming van het recht 

van de lidstaten met het recht van de EU. In haar rol van “hoedster van de Verdragen”, beschikt de 

Commissie over het recht om een beroep wegens niet-nakoming in te dienen. Indien de Commissie 

oordeelt – na een klacht van een burger/een bedrijf of op eigen initiatief – dat een lidstaat de EU-

regelgeving schendt omdat hij één van de krachtens de Verdragen op hem rustende verplichtingen 

niet is nagekomen, is zij gemachtigd om op grond van artikel 258 VWEU voor het Hof een beroep 

wegens niet-nakoming in te dienen tegen deze lidstaat.2 Vóór elk beroep wegens niet nakoming, 

vindt een overlegprocedure plaats tussen de Commissie en de lidstaat, die de inbreukprocedure of 

precontentieuze fase wordt genoemd.  

De directie J2 is belast met de coördinatie van de inbreukprocedures die worden ingesteld 

door de Commissie. Concreet wordt er binnen de Directie J2 naar gestreefd om via regelmatig 

(zowel formeel als informeel) contact de bevoegde technische departementen te ondersteunen 

zodat de inbreukprocedures zo snel mogelijk kunnen worden beëindigd om zo een procedure voor 

het Hof te vermijden. Daarbij zorgt de Directie J2 ervoor dat de bevoegde overheden de Commissie 

op consistente wijze en binnen de vastgestelde termijnen beantwoorden. Verder worden er 

regelmatig nota’s opgesteld met statistieken en aanbevelingen, die worden besproken tijdens de 

bijeenkomsten van de Ministerraad en het Overlegcomité. 

Op 19 oktober 2016 zette de Minister van Buitenlandse Zaken de situatie in België uiteen 

voor het Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden in de Senaat. Hierbij werd een 

stand van zaken gegeven van de omzetting van richtlijnen, de inbreukprocedures en de zaken voor 

het Hof.  

Tegen het tweede helft van 2016 steeg het aantal inbreukdossiers tot boven de 80 en dit 

aantal is niet meer gedaald voor het einde van het jaar. Het hoge aantal is deels te verklaren door 

de overdracht van bevoegdheden ingevolge de zesde staatshervorming.  

De trends van 2016 tonen aan dat het essentieel is om verder te werken aan een 

vermindering van het aantal inbreukdossiers. Om dat te bereiken, heeft de Directie J2 een extra 

persoon in haar team verwelkomd die zich uitsluitend toelegt op de inbreukdossiers. Samen met de 

directie E3 van de DGE worden er, naast de redactie van voormelde nota’s, verschillende 

vergaderingen belegd met Federale Overheidsdiensten, gemeenschappen en gewesten evenals met 

de strategische cellen van de departementen en de Commissie.  

                                                      
2 Echter, alvorens de zaak aanhangig te maken bij het Hof, heeft de Commissie de mogelijkheid om voor bepaalde 
vermoedelijke inbreuken de betrokken lidstaat informeel te verzoeken om informatie via het EU Pilot-systeem. De Directie 
E3 – Concurrentievermogen, Transport, Telecommunicatie, Energie, Solvit, Omzetting – bij de Directie-Generaal Europese 
Zaken en Coördinatie (DGE) is verantwoordelijk voor EU Pilot-dossiers.  
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� De adviezen 

De directie Europees Recht kan eveneens gevraagd worden om juridisch advies te 

verstrekken over vragen met betrekking tot het recht van de Europese Unie die worden gesteld 

door een federale overheidsdienst of een gedecentraliseerde instantie. 
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� De werkgroep "Hof van Justitie" van de Raad van ministers van de Europese 

Unie 

 De werkgroep "Hof van Justitie" is een permanente werkgroep van de Raad van ministers 

van de EU, die is samengesteld uit deskundigen van de lidstaten. In deze werkgroep wordt België 

vertegenwoordigd door de directie Europees Recht, die de beraadslagingen met de betrokken 

departementen coördineert. De werkgroep houdt zich bezig met alle vragen die verband houden 

met het functioneren van het HJEU, en in het bijzonder met het Statuut ervan, alsook met de 

reglementen voor de procesvoering van het Hof, het Gerecht en het GAZ.  

In 2015 heeft de werkgroep de gesprekken afgerond over de verhoging van het aantal 

rechters voor het Gerecht alsook over de procedure voor hun aanwijzing. Deze hervorming werd in 

2016 uitgevoerd in drie fasen: (i) 10 van de 12 nieuwe rechters waarin de eerste fase van 

hervorming voorziet, werden begin 2016 bij het Gerecht benoemd, (ii) op 1 september 2016 werden 

7 rechtersfuncties bij het GVA overgeheveld naar het Gerecht en hield het GVA op te bestaan3 en 

(iii) in 2019 zullen 9 nieuwe rechters worden benoemd. De door de lidstaten gekozen wijze van 

benoeming maakt dat België sinds september 2016 over een tweede rechtersambt beschikt. De 

kandidaat voor deze tweede rechtersfunctie heeft nog geen examen afgelegd voor het Comité dat 

werd opgericht op grond van artikel 255 VWEU. Het gedeeltelijk hervormde Gerecht telt 

momenteel dus 40 rechters in plaats van de oorspronkelijke 28 functies. 

De tweede fase van de hervorming van het Gerecht heeft tot doel niet enkel de 

rechtersfuncties, maar ook de bevoegdheden van het GVA over te hevelen naar het Gerecht. De 

werkgroep "Hof van Justitie" heeft daarom ook de wijzigingen onderzocht die in de reglementen 

voor de procesvoering van het Hof en het Gerecht moeten worden aangebracht teneinde de regels 

vast te stellen waarbinnen het Gerecht voortaan de bevoegdheden uitoefent die vroeger 

toebehoorden aan het GVA.  

  

                                                      
3 Verordening (EU, Euratom) 2015/2422 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot 
wijziging van Protocol nr. 3 betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie, P.B. L 341 
van 24.12.2015, p. 14. 
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� Zaken voor het Hof van de Europese Vrijhandelsassociatie 

Tot slot vertegenwoordigt de directie Europees Recht België ook voor het EFTA-Hof. Dit Hof 

oordeelt over de tenuitvoerlegging, de toepassing en de interpretatie van de rechtsregels van de 

Europese Economische Ruimte (EER). België kan, naar het voorbeeld van de prejudiciële vragen die 

aan het Hof worden gesteld, opmerkingen neerleggen met betrekking tot de vragen die door de 

EFTA-landen (Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, met uitzondering van Zwitserland dat geen lid is 

van de EER) worden gesteld aan het EFTA-Hof dat dan een "advisory opinion" verstrekt.  
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� DE BELGEN BIJ HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE 

 

In 2016 waren vier leden van het Hof van Justitie van de Europese Unie Belgen. Koen 

Lenaerts, die vanaf 1989 zetelde bij het Gerecht en in 2003 rechter bij het Hof werd, blijft 

Voorzitter van het Hof waar hij in 2012 de functie van Vicevoorzitter uitoefende. In 2016 liep nog 

steeds het mandaat van de heer Wathelet, de Belgische advocaat-generaal bij het Hof. België is 

momenteel een van de lidstaten met een ambt van advocaat-generaal bij het Hof, dat in totaal elf-

advocaten-generaal telt: de zes grootste lidstaten hebben recht op een permanent ambt en vijf 

functies worden bij alfabetische toerbeurt uitgeoefend door de 22 andere lidstaten. Elk jaar wijst 

het Hof een "eerste advocaat-generaal" aan. Net als in 2015 was dat in 2016 Melchior Wathelet, die 

tot 2003 de Belgische rechter was bij het Hof en sinds 2012 de functie van advocaat-generaal 

uitoefent.  

Wat het Gerecht en het GVA betreft, werden in 2016 een aantal veranderingen doorgevoerd 

in het kader van de uitvoering van de eerste twee fasen van de hervorming van het Gerecht 

waartoe in 2015 werd besloten. Sinds 2003 werd het Belgische rechtersambt bij het Gerecht 

uitgeoefend door Franklin Dehousse. In 2016 vond een gedeeltelijke vervanging van de rechters bij 

het Gerecht plaats. België heeft de heer Paul Nihoul voorgedragen voor de Belgische zetel, die tot 

dan toe door de heer Dehousse werd bekleed. De heer Nihoul heeft zoals alle kandidaten een 

gesprek gehad voor het bij artikel 255 VWEU ingestelde Comité en werd geschikt bevonden om het 

ambt van rechter bij het Gerecht uit te oefenen. Hij trad op 1 september 2016 in dienst. Na de 

uitvoering van de hervorming van het Gerecht kreeg België een tweede rechtersambt bij het 

Gerecht toegewezen. De kandidaat voor de tweede rechtersfunctie is de heer Geert de Baere. 

Vooraleer hij officieel kan worden benoemd, moet hij slagen op het examen dat hij dient af te 

leggen voor het “Comité 255”.  

Verder zat de Belg Sean Van Raepenbusch het GVA sinds 2011 voor. Tegelijk bekleedde hij 

er sinds 2005 een rechtersambt tot de uitvoering van de tweede hervormingsfase van het Gerecht, 

namelijk de overheveling van 7 rechtersambten van het GVA naar het Gerecht en het einde van het 

GVA.  

 Tot slot moeten we er ook op wijzen dat sinds eind 2016 een vijfde Belg een 

gerenommeerde functie binnen het HJEU uitoefent: de heer Marc-André Gaudissart, tot dan toe 

hoofd van de Franstalige eenheid van de griffie van het HJEU, werd benoemd tot adjunct-griffier 

van de instelling. 

Sinds drie jaar gaan de ambtenaren van J2 naar Luxemburg voor overleg met de Belgische 

leden van het HJEU over praktische kwesties bij de afhandeling van de procedures voor het HJEU 

en over problemen bij de behandeling van de dossiers. Ze nemen er met aandacht nota van de 

adviezen van de rechters om de kwaliteit van de Belgische tussenkomsten nog te verbeteren. Dit 

overleg bewijst ook zijn nut voor de versterking van de betrokkenheid van België bij het HJEU. 
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� JURISPRUDENTIE VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE EN VAN HET HOF 

VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE IN 2016 
 
 

� Prejudiciële zaken 
 
 
 
- Landbouw 

 

Arrest van het Hof van 16 juni 2016, Saint-Louis Sucre, C-96/15 (Frankrijk) 

De EU stelt productiequota voor de suikersector vast. Binnen dit kader bepaalt de 

regelgeving enerzijds dat de kosten die verbonden zijn aan de afzet van de overschotten (omvang 

van de EU-productie in verhouding tot het verbruik) volledig door de producenten worden 

gedragen, en anderzijds dat diezelfde producenten ter financiering van de restituties bij de uitvoer 

van suiker productieheffingen moeten betalen over de hoeveelheid opgeslagen suiker die niet is 

uitgevoerd op een bepaalde datum. De Franse vennootschap en suikerproducent Saint-Louis Sucre 

verzet zich tegen de Franse douane met betrekking tot de vaststelling door de Europese Commissie 

van de bedragen van de productieheffingen voor de verkoopseizoenen die vallen onder verordening 

nr. 1260/2001 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker (hierna: 

"verordening 1260/2001"). De bepalingen ter uitvoering van verordening 1260/2001 hebben 

aanleiding gegeven tot verscheidene geschillen die hebben geleid tot de nietigverklaring ervan in 

de arresten Jülich I en II (C-5/06 en C-23 tot 36/06 alsook C-113,147&234/10). Als gevolg van deze 

gedingen werd het productieheffingsstelsel afgeschaft. Bijgevolg vordert Saint-Louis Sucre de 

productieheffingen terug die voor het verkoopseizoen 2005/2006 zijn betaald. De aangezochte 

rechter vraagt het Hof de draagwijdte van de jurisprudentie Jülich toe te lichten teneinde te 

bepalen of de betwiste heffingen al dan niet moeten worden terugbetaald. 

 

Zoals de Belgische regering had geopperd, oordeelt het Hof dat Saint-Louis Sucre geen 

aanspraak kan maken op de terugbetaling van de omstreden heffingen. Voor de periode in kwestie 

is er immers sprake van een overlapping tussen het bij verordening 1260/2001 ingestelde stelsel en 

het hervormde stelsel. De mogelijkheid voor de producenten om de opgeslagen suiker met 

restitutie uit te voeren, is dus niet geëindigd op de laatste dag van het verkoopseizoen 2005/2006. 

Het Hof besluit derhalve dat de Raad geen kennelijke dwaling, geen misbruik van bevoegdheid 

heeft begaan of de grenzen van zijn beoordelingsbevoegdheid niet kennelijk heeft overschreden 

door te bepalen dat voor dit laatste verkoopseizoen het aan het einde van dat verkoopseizoen 

bestaande uit te voeren overschot in aanmerking moet worden genomen. 
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- Staatssteun 

 

Arrest van het Hof van 21 december 2016, Vervloet e.a., C-76/15 (België, Grondwettelijk Hof) 

In deze zaak stelde het Belgische Grondwettelijk Hof om te beginnen een aantal vragen 

over de uitlegging van de artikelen 2 en 3 van Richtlijn 94/19/EG inzake de depositogarantiestelsels 

(hierna: “Richtlijn 94/19/EG”). Artikel 2 van die Richtlijn betreft de uitsluiting van de 

terugbetaling door een garantiestelsel en artikel 3 van diezelfde Richtlijn ziet op de invoering en 

erkenning van depositogarantiestelsels. Ten tweede stelde het Belgische Grondwettelijk Hof een 

aantal vragen over de geldigheid van Besluit 2014/686/EU van de Commissie betreffende de 

steunmaatregel die door België ten uitvoer werd gelegd en de garantieregeling ter bescherming van 

de aandelen van individuele leden van financiële coöperaties (hierna: “Besluit van 3 juli 2014”). In 

dat Besluit wordt de waarborgregeling van de Belgische overheid voor de Arco-groep (Arcopar, 

Arcofin en Arcoplus) als verboden staatssteun beschouwd. Tot slot verzocht het Grondwettelijk Hof 

om uitlegging van artikel 108, lid 3 VWEU (over het inlichten van de Commissie over de invoering of 

wijziging van steunmaatregelen). 

 

 Ten eerste oordeelt het Hof dat de artikelen 2 en 3 van Richtlijn 94/19/EG de lidstaten niet 

verplichten een garantieregeling zoals die voor de Arco-groep aan te nemen, op grond waarvan de 

aandelen van erkende coöperatieve vennootschappen die actief zijn in de financiële sector worden 

gewaarborgd. Volgens het Hof vallen dergelijke aandelen namelijk niet onder de materiële en 

personele werkingssfeer van Richtlijn 94/19/EG. Bovendien wordt volgens het Hof het 

gelijkheidsbeginsel hierdoor niet aangetast aangezien dergelijke aandelen zich onderscheiden van 

klassieke spaarproducten. 

 

 Anderzijds meent het Hof dat artikelen 2 en 3 van Richtlijn 94/19/EG er zich evenmin tegen 

verzetten dat een lidstaat een dergelijke garantieregeling aanneemt. Richtlijn 94/19/EG brengt 

immers slechts een minimale harmonisatie op het gebied van depositogaranties tot stand en de 

lidstaten kunnen het stelsel uitbreiden tot de aandelen van erkende coöperatieve vennootschappen 

die actief zijn in de financiële sector. Er moet daarbij aan twee voorwaarden worden voldaan. De 

eerste voorwaarde is dat de garantieregeling geen afbreuk mag doen aan de nuttige werking van 

het depositogarantiestelsel dat de lidstaten moeten instellen. De verwijzende rechter dient dat na 

te gaan. De tweede voorwaarde is dat de EU-regels inzake de steunmaatregelen (artikelen 107 en 

108 VWEU) worden gerespecteerd.  

 

 Ten tweede buigt het Hof zich over Besluit van 3 juli 2014. Het Hof komt tot de conclusie 

dat dat Besluit geldig is, aangezien de Commissie de Belgische garantieregeling terecht beschouwd 

als staatssteun. De Belgische garantieregeling voldoet volgens het Hof immers aan de vier 

voorwaarden daarvoor: de regeling wordt met staatsmiddelen bekostigd, de regeling verschaft de 

begunstigde ervan een voordeel, het handelsverkeer tussen de lidstaten kan er ongunstig door 
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worden beïnvloed en de mededinging dreigt erdoor te worden vervalst. Volgens het Hof heeft de 

Commissie haar Besluit bovendien voldoende gemotiveerd. Zij heeft in dat Besluit immers 

uiteengezet waarom de Belgische garantieregeling aan alle voorwaarden voor staatssteun voldoet 

en zij heeft dat op een duidelijke en ondubbelzinnige wijze gedaan. 

 

 Tot slot oordeelt het Hof dat artikel 108, lid 3 VWEU zich verzet tegen de Belgische 

garantieregeling voor zover de Commissie niet tijdig op de hoogte werd gebracht van die 

garantieregeling. Artikel 108, lid 3 VWEU stelt namelijk een preventieve controle in op 

voorgenomen nieuwe steunmaatregelen en de Belgische garantiemaatregeling werd aangemeld op 

dezelfde dag waarop die regeling werd aanvaard bij Koninklijk Besluit. De Commissie had dus niet 

de tijd om de regeling nauwkeurig te onderzoeken. 

 

De Belgische regering heeft in deze zaak de Belgische garantieregeling verdedigd en 

betoogde dat het Besluit van 3 juli 2014 onverenigbaar met het Unierecht was. 

 

- Asiel en migratie 

 

Arrest van het Hof van 15 februari 2016, J.N., C-601/15 PPU (Nederland) 

 J.N., onderdaan van een derde land, komt Nederland binnen en dient tussen 1995 en 2014 

vier asielverzoeken in. Deze worden afgewezen door de bevoegde instantie, die J.N. in 2014 

beveelt de EU onmiddellijk te verlaten en hem een inreisverbod van 10 jaar oplegt. Tijdens zijn 

verblijf in Nederland wordt J.N. 21 keer veroordeeld voor verschillende misdrijven. In 2015 wordt 

J.N. aangehouden en veroordeeld tot een gevangenisstraf wegens diefstal en overtreding van het 

inreisverbod. Tijdens zijn detentie dient J.N. een nieuw asielverzoek in. Omdat hij om medische 

redenen niet over zijn asielverzoek kan worden gehoord voor zijn invrijheidstelling, wordt J.N. bij 

zijn invrijheidstelling als asielzoeker in bewaring gesteld om te kunnen beoordelen of hij in staat is 

om over zijn verzoek te worden gehoord. Volgens de Nederlandse autoriteiten is zijn bewaring, 

ondanks dat hij wegens zijn nieuw asielverzoek rechtmatig in Nederland verblijft, gerechtvaardigd 

met het oog op de bescherming van de nationale veiligheid of de openbare orde, aangezien hij 

meerdere strafbare feiten heeft gepleegd en ervan wordt verdacht nog andere te hebben gepleegd. 

J.N. stelt dat zijn bewaring in strijd is met artikel 5, lid 1, onder f, van het EVRM, waarin is bepaald 

dat de bewaring van een vreemdeling alleen kan worden gerechtvaardigd door het feit dat een 

uitwijzings- of uitleveringsprocedure hangende is. Volgens J.N. kan een vreemdeling die in 

afwachting van een beslissing op zijn asielverzoek rechtmatig verblijf in Nederland heeft derhalve 

niet in bewaring worden gehouden. De aangezochte Nederlandse rechter vraagt het Hof derhalve 

uitspraak te doen over de geldigheid van artikel 8, lid 3, eerste alinea, onder e), van richtlijn 

2013/33/EU tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale 

bescherming (hierna: "richtlijn 2013/33/EU"), die bepaalt dat een asielzoeker in bewaring mag 
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worden gesteld wanneer de bescherming van de nationale veiligheid of de openbare orde dit 

vereisen, ten opzichte van artikel 6 van het Handvest dat bepaalt dat "eenieder [recht heeft] op 

vrijheid en veiligheid van zijn persoon".  

 

 Gezien de detentie van J.N. doet het Hof uitspraak volgens de prejudiciële 

spoedprocedure. Om te beginnen stelt het vast dat de bewaringsmaatregel waarin de richtlijn 

voorziet aan een door de EU erkende doelstelling van algemeen belang beantwoordt: de 

bescherming van de nationale veiligheid en de openbare orde draagt bij tot de bescherming van de 

rechten en vrijheden van anderen. Wat dat aangaat, bepaalt het Handvest dat eenieder recht heeft 

op vrijheid, maar ook op veiligheid. Vervolgens gaat het Hof na of de EU-wetgever niet buiten de 

grenzen is getreden van wat geschikt en noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de 

nagestreefde doelstelling en of hij een juist evenwicht heeft gevonden tussen het recht van de 

asielzoeker op vrijheid en de vereisten in verband met de bescherming van de nationale veiligheid 

of de openbare orde. Gezien het belang van het recht op vrijheid en de ernst van de inmenging in 

dat recht die een bewaringsmaatregel vormt, benadrukt het Hof dat de beperkingen op de 

uitoefening van dat recht binnen de grenzen van het strikt noodzakelijke moeten blijven. Het Hof 

stelt vast dat de mogelijkheid om een asielzoeker in bewaring te stellen, onderworpen is aan een 

reeks van voorwaarden. Een verzoeker kan immers alleen in bewaring worden gesteld wanneer de 

nationale veiligheid of de openbare orde dat vereisen. Bovendien worden in de overige leden van 

artikel 8 van richtlijn 2013/33/EU belangrijke beperkingen gesteld aan de aan de lidstaten 

verleende bevoegdheid om tot inbewaringstelling over te gaan (noodzakelijkheidsvereiste, 

individuele beoordeling van elk geval, het ontbreken van minder dwingende maatregelen, …). Tot 

slot berusten de bewaringsgronden van artikel 8 op de aanbeveling van het Comité van ministers 

van de Raad van Europa inzake detentiemaatregelen voor asielzoekers en op de richtsnoeren van de 

UNHCR. 

 Zoals de Belgische regering had geopperd, besluit het Hof dat artikel 8, lid 3, eerste 

alinea, onder e), van richtlijn 2013/33/EU een juist evenwicht heeft gevonden tussen, enerzijds, 

het recht van de verzoeker op vrijheid en, anderzijds, de vereisten in verband met de bescherming 

van de nationale veiligheid en de openbare orde, en derhalve geldig is in het licht van artikel 6 van 

het Handvest. 
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- Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken 
 

Beschikking van het Hof van 12 mei 2016, Sahyouni, C-281/15 (Duitsland) 

De heer Mamisch, een tot Duitser genaturaliseerde Syriër, en mevrouw Sahyouni, Syrische, 

trouwen in Syrië. Na het huwelijk verkrijgt mevrouw Sahyouni de Duitse nationaliteit. In 2013 stelt 

de Syrische rechtbank op basis van een verzoek van de heer Mamisch de echtscheiding van de 

echtgenoten vast. Vervolgens verzoekt de heer Mamisch om erkenning van de echtscheiding in 

Duitsland. De aangezochte Duitse rechter heeft dit verzoek toegewezen en verklaard dat is voldaan 

aan de wettelijke voorwaarden voor de erkenning van de beslissing. Mevrouw Sahyouni verzoekt 

vervolgens om vernietiging van de beslissing van erkenning van de echtscheiding en om de 

vaststelling dat in casu niet is voldaan aan de voorwaarden van een dergelijke erkenning. Dit 

verzoek wordt verworpen, met name op grond dat de erkenning van de echtscheidingsbeslissing 

wordt beheerst door verordening nr. 1259/2010/EU tot nauwere samenwerking op het gebied van 

het toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed (hierna: "verordening 

1259/2010/EU"), ook wanneer sprake is van een buitengerechtelijke echtscheiding. De aangezochte 

Duitse rechter besluit het Hof verschillende vragen te stellen in verband met de uitlegging van 

verordening 1259/2010EU. 

 

Omdat het zich onbevoegd acht om de vragen van de verwijzende rechter te 

beantwoorden, doet het Hof in die zin uitspraak bij beschikking. Het Hof stelt immers vast dat het 

voorwerp van het hoofdgeding een verzoek is tot erkenning, in een lidstaat, van een echtscheiding 

die reeds in een derde staat werd uitgesproken. Verordening 1259/2010/EU bepaalt echter de 

collisieregels die gelden in geval van wetsconflicten met betrekking tot echtscheiding en scheiding 

van tafel en bed, maar bevat geen voorschriften voor dit soort zaak die aan de orde is.  

 

 
- Milieu 

 

Arrest van het Hof van 21 juli 2016, Orléans, C-387/15 en C-388/15 (België, Raad van State) 

In de gevoegde zaken C-387/15 en C-388/15 werd om de uitlegging van artikel 6, leden 3 en 

4 van Richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats van de wilde fauna 

en flora (hierna: “Habitatrichtlijn”) verzocht. In die bepalingen staat onder meer dat voor elk plan 

of project een passende beoordeling van de gevolgen voor een (natuur)gebied dient te worden 

gemaakt en dat indien een plan of project om dwingende redenen van groot openbaar belang toch 

moet worden gerealiseerd ondanks een negatieve beoordeling, de lidstaat alle nodige 

compenserende maatregelen moet nemen om te waarborgen dat Natura 2000 bewaard blijft.   
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Om te beginnen verduidelijkte het Hof dat artikel 6, lid 3 van de Habitatrichtlijn twee 

fasen omvat: in de eerste fase dienen de lidstaten een passende beoordeling te verrichten van de 

gevolgen van een plan of project voor een beschermd gebied en de tweede fase stelt als 

voorwaarde voor de toestemming voor een dergelijk plan of project dat het de natuurlijke 

kenmerken van het betrokken gebied niet aantast. Het Hof herinnerde eraan dat 

beschermingsmaatregelen die in een project worden opgenomen om de schadelijke gevolgen voor 

dat project voor een Natura 2000-gebied te compenseren, niet in aanmerking kunnen worden 

genomen voor de passende beoordeling. Bovendien mag die beoordeling geen leemten vertonen en 

moet ze volledige, precieze en definitieve constateringen en conclusies bevatten die elke redelijke 

wetenschappelijke twijfel over de gevolgen van de geplande werkzaamheden voor het betrokken 

gebied kunnen wegnemen. Daarnaast stelde het Hof dat in artikel 6, lid 3 tevens het 

voorzorgsbeginsel ligt besloten. Dat beginsel zorgt ervoor dat de lidstaten bij de beoordeling de 

instandhoudingsdoelstellingen van het gebied voor ogen moeten houden, om ervoor te zorgen dat 

het betrokken project de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet aantast. 

 

Volgens het Hof bleek uit de verwijzingsbeslissing dat de aantasting van het betrokken 

gebied vaststond. Daarentegen was het resultaat van de ontwikkeling van de natuurgebieden 

onzeker, aangezien de ontwikkeling onvoltooid was. Het Hof stelde dat het nuttig effect aan de 

beschermingsmaatregelen vooropgesteld in de Habitatrichtlijn zou worden ontnomen, wanneer 

wordt toegestaan dat nationale instanties de procedures in artikel 6, lid 3 Habitatrichtlijn kunnen 

omzeilen via zogenoemde mitigerende maatregelen, die in werkelijkheid compenserende 

maatregelen zijn. Het Hof kwam tot het besluit dat de negatieve gevolgen van een plan of project 

niet binnen het bereik van artikel 6, lid 3 van de Habitatrichtlijn vallen (en dus niet in aanmerking 

kunnen worden genomen bij de passende beoordeling). 

 

Daarna ging het Hof in op artikel 6, lid 4 van de Habitatrichtlijn. Het Hof herinnerde er 

eerst aan dat die bepaling strikt moet worden uitgelegd aangezien het gaat om een uitzondering op 

het in artikel 6, lid 3 neergelegde toestemmingscriterium. 

 

Opdat de maatregelen in deze zaak als compenserende maatregelen zouden kunnen worden 

aangemerkt, overeenkomstig artikel 6, lid 4 van de Habitatrichtlijn, moest volgens het Hof voldaan 

zijn aan de voorwaarden opgenomen in dat artikel. Die voorwaarden zijn de volgende: er dient een 

gebrek aan alternatieve oplossingen te zijn, het moet gaan om dwingende redenen van groot 

algemeen belang en de betrokken lidstaat moet alle nodige compenserende maatregelen nemen om 

te waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft.  

 

De Belgische regering had in deze zaak een andere positie verdedigd, met name dat de 

maatregelen in kwestie instandhoudingsmaatregelen in de zin van artikel 6, lid 1 van de 

Habitatrichtlijn waren, en dus wel in aanmerking moesten worden genomen bij de passende 

beoordeling overeenkomstig artikel 6, lid 3 van die Richtlijn. 
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Arrest van het Hof van 26 oktober 2016, d'Oultremont e.a., C-290/15 (België, Raad van State) 

In het kader van een geding voor de Raad van State met betrekking tot een Besluit van de 

Waalse regering inzake de windkrachtsector, rees onduidelijkheid over de interpretatie van het 

begrip “plannen en programma’s” in de zin van artikelen 2, a) en 3, lid 2, a)  van Richtlijn 

2004/42/EG betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en 

programma’s (hierna: “Richtlijn 2004/42/EG”).  

 

Het Hof stelde dat het begrip “plannen en programma’s” ruim moeten worden uitgelegd. 

Ter staving van deze ruime interpretatie wees het Hof op artikel 1 van Richtlijn 2004/42/EG, 

waarin de verplichting tot het onderwerpen van plannen en programma’s die aanzienlijke gevolgen 

voor het milieu kunnen hebben aan een milieubeoordeling naar voor wordt geschoven. Daarnaast 

vermeldde het Hof het belang van het bestrijden en vermijden van misbruiken door de lidstaten 

door het gebruiken van fragmentering als ontwijkingsstrategie. Indien anders geoordeeld zou 

worden, zou dat volgens het Hof afbreuk kunnen doen aan nuttig effect van de richtlijn. Het begrip 

“plannen en programma’s” heeft volgens het Hof dus betrekking op iedere handeling die een heel 

pakket criteria en modaliteiten vaststelt voor goedkeuring en uitvoering één of meerder projecten 

die aanzienlijke effecten op het milieu kunnen hebben. In tegenstelling tot wat de Belgische 

regering had verdedigd, concludeerde het Hof dat het Besluit dat werd aangevochten in het 

hoofdgeding onder het begrip “plannen en programma’s” in de zin van Richtlijn 2004/42/EG viel. 

 

- Fiscaliteit 

 

Arrest van het Hof van 21 januari 2016, Les Jardins de Jouvence SCRL, C-335/14 (België, Hof 

van Beroep te Bergen) 

Les Jardins de Jouvence SCRL (hierna: "LJJ"), vennootschap naar Belgisch recht, heeft 

belangrijke bouwwerkzaamheden verricht met het oog op de exploitatie van assistentiewoningen. 

Omdat zij van mening was aan de btw onderworpen te zijn, heeft LJJ de over deze werkzaamheden 

betaalde btw afgetrokken. Uitgaande van het tegenovergestelde vordert de Belgische 

belastingadministratie van LJJ de terugbetaling van de afgetrokken bedragen. De aangezochte 

rechter wenst van het Hof te vernemen of de activiteit van LJJ, die aan personen van minimaal 

zestig jaar particuliere woningen ter beschikking stelt waar zij volledig zelfstandig kunnen leven en 

die hen tegen betaling facultatieve diensten verstrekt waarvan ook niet-bewoners de afnemers 

kunnen zijn, die geen subsidie of enig ander voordeel of financiële steun van de overheid ontvangt, 

een instelling van sociale aard is in de zin van artikel 13, A, lid 1, onder g), van de Zesde richtlijn 

77/388/EEG betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting 

(hierna: "de Zesde richtlijn"). 
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 Om te beginnen herinnert het Hof eraan dat artikel 13, A, lid 1, onder g) van de Zesde 

richtlijn van toepassing is op diensten en leveringen van goederen die enerzijds "worden verricht 

(…) door publiekrechtelijke lichamen of door andere organisaties die door de betrokken lidstaat 

als instellingen van sociale aard worden erkend", en die anderzijds "nauw samenhangen met 

maatschappelijk werk en met de sociale zekerheid". Aangezien LJJ geen publiekrechtelijk lichaam 

is in de zin van deze bepaling, onderzoekt het Hof of LJJ en haar activiteit aan de andere 

voorwaarden voldoen. Omdat de Zesde richtlijn niet preciseert onder  welke voorwaarden en op 

welke wijze de erkenning van andere dan publiekrechtelijke instellingen als instellingen van sociale 

aard dient te geschieden, is het aan de lidstaten om deze criteria vast te leggen. Het Hof voegt 

eraan toe dat de volgende elementen bijvoorbeeld in overweging kunnen worden genomen: het 

algemeen belang van de activiteiten van de betrokken belastingplichtige, het feit dat andere 

belastingplichtigen die dezelfde activiteiten uitoefenen reeds een soortgelijke erkenning hebben 

verkregen, alsook het feit dat de kosten van de betrokken prestaties mogelijkerwijs grotendeels 

worden gedragen door socialezekerheidsinstellingen. Het Hof vraagt derhalve aan de verwijzende 

rechter om de kwestie te onderzoeken, waarbij het, in navolging van de Belgische regering,  

echter erop wijst dat, enerzijds, het begrip "organisatie" voldoende ruim is om particuliere 

entiteiten met winstoogmerk te omvatten en dat, anderzijds, het feit dat de organisatie die de 

assistentiewoning exploiteert geen enkele financiële steun van de overheid ontvangt en dat voor de 

door haar verstrekte diensten geen aanspraak kan worden gemaakt op een terugbetaling door de 

sociale zekerheid, op zich de erkenning als "instelling van sociale aard" niet uitsluit. Tot slot 

verduidelijkt het Hof dat het omstreden artikel van de Zesde richtlijn niet alle activiteiten van 

algemeen belang vrijstelt, maar enkel die welke daarin worden opgesomd. Dit is het geval voor 

door bejaardentehuizen verrichte prestaties die dus behoren tot de diensten en leveringen van 

goederen die nauw samenhangen met maatschappelijk werk en met de sociale zekerheid. 

 

Arrest van het Hof van 26 mei 2016, NN (L) International SA, C-48/15 (België, Hof van Beroep 

te Brussel) 

In België wordt een jaarlijkse taks op het nettoactief van het vermogen (uitstaande 

nettobedragen in België) van collectieve beleggingsinstellingen (icb’s) geheven. Niet alleen 

Belgische icb’s, maar ook buitenlandse icb’s die hun rechten van deelneming in België verhandelen, 

zijn aan deze taks onderworpen. Er wordt voorzien in een specifieke sanctie voor buitenlandse icb’s 

die de taks niet betalen. NN (L), een in Luxemburg gevestigde vennootschap, heeft de taks betaald, 

maar stelt een rechtsvordering in om de verenigbaarheid met het Unierecht te betwisten, en meer 

bepaald met richtlijn 69/335/EEG betreffende de indirecte belastingen op het bijeenbrengen van 

kapitaal (hierna: "richtlijn 69/335/EEG"), richtlijn 85/611/EEG tot coördinatie van de wettelijke en 

bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde icb’s in effecten (hierna: "richtlijn 

85/611/EEG") en de beginselen van het vrij verkeer van diensten en de vrijheid van 

kapitaalverkeer. De aangezochte Belgische rechter stelde zes prejudiciële vragen aan het Hof. 
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 Allereerst, en zoals de Belgische regering had geopperd, verklaart het Hof de vijfde 

vraag, betreffende de administratieve lasten die de taks in kwestie met zich meebrengt voor de 

icb’s naar buitenlands recht, onontvankelijk wegens het ontbreken van de gegevens, feitelijk en 

rechtens, om een nuttig antwoord te kunnen geven. 

 

Vervolgens geeft het Hof, in lijn met het standpunt dat de Belgische regering 

verdedigde, aan dat de jaarlijkse taks op de icb’s niet binnen de werkingssfeer valt van richtlijn 

69/335/EEG noch binnen die van richtlijn 85/611/EEG. De richtlijnen verzetten zich er dus in geen 

geval tegen dat icb’s naar buitenlands recht worden onderworpen aan een dergelijke taks. 

Het Hof is bovendien van oordeel, zoals de Belgische regering had geopperd, dat de 

jaarlijkse taks op de icb’s niet kan worden beschouwd als een beperking van het vrije 

kapitaalverkeer. De nadelen die uit de parallelle uitoefening van belastingbevoegdheden door 

verschillende lidstaten kunnen voortvloeien, vormen geen beperkingen van de verkeersvrijheden 

voor zover deze uitoefening geen discriminatie oplevert. Aangezien de jaarlijkse taks op de icb’s 

zonder onderscheid van toepassing is op alle icb’s, zowel die naar Belgisch recht als die naar 

buitenlands recht, is het Hof van oordeel dat de taks niet in strijd is met artikel 56 EG.  

 In tegenstelling tot het standpunt dat de Belgische regering verdedigde, oordeelt het Hof 

tot slot dat de specifieke sanctie waarin wordt voorzien voor icb’s naar buitenlands recht, namelijk 

een rechterlijk verbod om nog langer rechten van deelneming in België te plaatsen wanneer zij niet 

voldoen aan hun verplichting om de voor de invordering van een taks op icb’s benodigde jaarlijkse 

aangifte in te dienen, of wanneer zij deze taks niet betalen, in strijd is met het vrij verkeer van 

diensten. Het Hof is van oordeel dat een dergelijke maatregel "[verder gaat] dan noodzakelijk is 

(…), aangezien die bepaling niet voorziet in de beperking van de duur van een dergelijk verbod en 

evenmin in de mogelijkheid om, naargelang van de ernst van de begane inbreuk, de sanctie aan te 

passen of andere, minder zware sancties op te leggen".  

 

Arrest van het Hof van 28 juli 2016, Orde van Franstalige en Duitstalige balies e.a., C-543/14 

(België, Grondwettelijk Hof) 

Overeenkomstig de overgangsbepaling waarin wordt voorzien bij richtlijn 2006/112/EG 

betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (hierna: "de 

btw-richtlijn") heeft België de btw-vrijstelling voor diensten van advocaten gehandhaafd zoals 

bepaald in zijn wetgeving. In 2013 schaft België deze vrijstelling echter af en onderwerpt het de 

bovengenoemde diensten aan een btw-tarief van 21%. Verschillende Belgische balies stellen 

beroepen in tegen deze maatregel. Deze beroepen hebben betrekking op de geldigheid en de 

uitlegging van de btw-richtlijn. De aangezochte Belgische rechter wil van het Hof dan ook 

verduidelijking. Hij vraagt zich af of het feit dat  btw verschuldigd is over diensten van advocaten, 

en de daaruit voortvloeiende stijging van de kosten voor deze diensten, verenigbaar is met het 

recht op een doeltreffende voorziening in rechte en in het bijzonder met het recht om te worden 
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bijgestaan door een advocaat. Bovendien vraagt de verwijzende rechter zich af of de Belgische 

regeling in overeenstemming is met het beginsel van wapengelijkheid, aangezien deze 

kostenstijging enkel niet-btw-plichtige rechtzoekenden treft die geen rechtsbijstand genieten, 

terwijl btw-plichtige rechtzoekenden over de mogelijkheid beschikken om de over die diensten 

betaalde btw af te trekken.  

 

Zoals de Belgische regering had geopperd, is het Hof van oordeel dat de btw-richtlijn 

geldig is, niet enkel met betrekking tot het recht op een doeltreffende voorziening in rechte, want 

er kan geen nauw verband, laat staan een dwingend verband, worden gelegd tussen de 

onderwerping van diensten van advocaten aan btw enerzijds en een stijging van de prijs van deze 

diensten anderzijds, maar ook met betrekking tot het beginsel van wapengelijkheid, dat niet de 

verplichting inhoudt om de partijen op gelijke voet te stellen met betrekking tot de in het kader 

van de gerechtelijke procedure gedragen financiële kosten. Met betrekking tot de vraag of de btw-

vrijstelling voor bepaalde diensten met een liefdadige strekking waarin wordt voorzien bij artikel 

132, onder g), van de btw-richtlijn, van toepassing is op de diensten van advocaten, oordeelt het 

Hof, zoals door de Belgische regering verdedigd, dat de diensten niet beantwoorden aan de 

dubbele voorwaarde waarin onder het bovengenoemde punt g) wordt voorzien: (i) een liefdadige 

strekking hebben en (ii) betrokken zijn bij activiteiten op het gebied van bijstand en sociale 

zekerheid. Gelet op haar algemene doelstellingen en op het ontbreken van enige duurzaamheid in 

haar eventuele sociale engagement kan de beroepsgroep van advocaten immers niet worden 

aangemerkt als een liefdadige instelling. 

 

Arrest van het Hof van 21 september 2016, Etablissements Fr. Colruyt, C-221/15 (België, Hof 

van beroep van Brussel) 

In het kader van een strafzaak tegen Établissements Fr. Colruyt rees de vraag of een 

nationale regeling die detailhandelaars verbiedt om tabaksproducten te verkopen tegen een lagere 

prijs dan de prijs vermeld op de fiscale zegel, een schending van de Europese regelgeving met 

betrekking tot het vrij verkeer van goederen en/of de mededinging uitmaakt. 

  

Eerst ging het Hof na of een dergelijke regeling verenigbaar is met artikel 15, lid 1 van 

Richtlijn 2011/64/EU betreffende de structuur en de tarieven van de accijns op tabaksfabrikaten 

(hierna: “Richtlijn 2011/64/EU”). Artikel 15, lid 1 van die Richtlijn geeft fabrikanten en importeurs 

van fabricaten de bevoegdheid om vrij de maximumkleinhandelsprijs van hun producten vast te 

stellen, opdat de toepassing van de regels inzake de accijns op tabaksproducten geen afbreuk zou 

doen aan de eisen inzake de mededinging. Het Hof oordeelde dat een nationale regeling die 

detailhandelaars verplicht de prijs op het fiscale zegel te respecteren, geen inbreuk vormt op 

artikel 15, lid 1 van Richtlijn 2011/64/EU. Die regeling ontneemt de fabrikant of importeur 

namelijk geenszins de mogelijkheid om de prijs op de zegel vrijelijk vast te stellen. De Belgische 

regering had hetzelfde verdedigd. 
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Daarna ging het Hof na of de nationale regeling kan worden aangemerkt als een maatregel 

die de handel binnen de Unie al dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel kan 

belemmeren. Dergelijke maatregelen worden namelijk verboden door artikel 34 VWEU. In het 

arrest Commissie/Italië (C-110/05) stelde het Hof dat aan een aantal voorwaarden moet voldaan 

zijn opdat een maatregel niet tot gevolg heeft dat de toegang tot de markt wordt verhinderd of 

bemoeilijkt voor producten uit een andere lidstaat. De maatregel moet met name van toepassing 

zijn op alle betrokken marktdeelnemers en moet zowel rechtens als feitelijk dezelfde invloed 

hebben op de verhandeling van nationale producten als op die van producten uit andere lidstaten.  

In casu is aan die voorwaarde voldaan. Daarnaast oordeelde het Hof dat er geenszins sprake is van 

een belemmering of verhindering van de toegang tot te Belgische markt, aangezien de fabrikanten 

en importeurs vrijelijk de prijs op de fiscale zegel kunnen vaststellen. Het Hof concludeerde, 

overeenkomstig het standpunt van de Belgische regering, dat de nationale regeling  geen inbreuk 

op artikel 34 VWEU uitmaakt. 

 

Ten slotte onderzocht het Hof de verenigbaarheid van de nationale regeling met de 

Europese mededingingsregels. Artikel 101 VWEU juncto artikel 4, lid 3 VEU heeft tot gevolg dat 

lidstaten geen met artikel 101 VWEU strijdige mededingingsregels mogen opleggen of begunstigen 

dan wel de werking ervan versterken, of aan hun eigen regeling het overheidskarakter mogen 

ontnemen, door de verantwoordelijkheid voor het nemen van besluiten tot tussenkomst op 

economisch gebied aan particuliere marktdeelnemers over te laten. Het Hof besloot dat aangezien 

de nationale regeling niet het nuttig effect aan artikel 101, lid 1 VWEU ontneemt, er geen sprake is 

van een schending van artikel 101 VWEU juncto artikel 4, lid 3 VEU. De Belgische regering had 

hetzelfde betoogd.   

 

- Vrijheid van vestiging 

 

Arrest van het Hof van 30 juni 2016, Riskin en Timmermans, C-176/15 (België, Rechtbank van 

eerste aanleg van Luik) 

Twee natuurlijke personen, wonend in België, bezitten een participatie in een in Polen 

gevestigde vennootschap. In Polen was in 2009 reeds 15% bronbelasting ingehouden. In 2012 besloot 

de Belgische belastingadministratie dat de van de in Polen gevestigde vennootschap ontvangen 

dividenden in België tevens belastbaar waren tegen een tarief van 25% op grond van artikel 10 van 

het Dubbelbelastingverdrag België-Polen juncto de artikelen 5, 6 en 17, lid 1 Wetboek van de 

Inkomstenbelastingen 1992 (hierna: “WIB 92”).  

 

De natuurlijke personen waren van mening dat de Poolse belasting diende te worden 

verrekend met de in België verschuldigde belasting. De administratie antwoordde dat de 

verrekening vermeld in artikel 285 van het WIB 92 enkel kan worden toegestaan voor zover de 
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goederen en kapitalen waaruit de betrokken dividenden zijn verkregen voor het uitoefenen van een 

beroepswerkzaamheid in België worden gebruikt, wat hier niet het geval was. Vervolgens haalden 

de natuurlijke personen aan dat voornoemde voorwaarde niet rechtsgeldig is omdat deze 

voorwaarde niet wordt gesteld voor investeringen in derde landen door bepaalde gesloten 

dubbelbelastingverdragen. Dat leidt ertoe dat derde landen fiscaal worden bevoordeeld ten aanzien 

van lidstaten van de EU die wel aan de voorwaarde onderworpen zijn.  

 

De aangezochte rechter wenst van het Hof te vernemen of de Belgische wetgeving, 

voornamelijk artikel 285 van het WIB 92, in strijd is met de artikelen 63 en 65 VWEU en 4 VEU, 

respectievelijk het vrij verkeer van kapitaal en het beginsel van loyale samenwerking.  

 

Ten eerste stelt het Hof, in overeenstemming met het door de Belgische regering 

verdedigde standpunt, dat het irrelevant is dat artikel 285 van het WIB 92 in strijd is met het 

Unierecht, daar de goederen of kapitalen waaruit de betrokken dividenden zijn verkregen niet op 

een ander gebied dan het Belgische grondgebied worden gebruikt. Bijgevolg concludeert het Hof 

dat de vraag louter hypothetisch is en aldus onontvankelijk. 

 

Ten tweede behandelt het Hof de vraag of een verschil in behandeling tussen de lidstaten 

van de EU en derde landen in overeenstemming met het recht van de EU is aangezien de laatsten 

fiscaal worden bevoordeeld. Het Hof deelt het standpunt van de Belgische regering en stelt dat 

de situatie van de lidstaten van de EU en de situatie van derde landen niet objectief vergelijkbaar 

is. Het is de Belgische regering met andere woorden geoorloofd om derde landen fiscaal gunstiger 

te behandelen dan de lidstaten van de EU op basis van bepaalde gesloten 

dubbelbelastingverdragen. De niet-vergelijkbaarheid van de situaties brengt volgens het Hof met 

zich mee dat er geen sprake is van een verboden belemmering van het vrij kapitaal. 

 

Arrest van het Hof van 13 juli 2016, Brisal, C-18/15 (Portugal) 

De Portugese wetgeving voorziet in een heffing van bronbelasting op rente betaald door 

schuldenaars die op het Portugese grondgebied wonen of daar hun zetel of daadwerkelijk bestuur 

hebben. De belasting wordt in het geval van buitenlandse renteheffers niet alleen als bronbelasting 

geheven bij de renteschuldenaars, maar ook anders berekend dan voor binnenlandse renteheffers. 

De Portugese vennootschap Brisal en de Ierse bank KBC Finance Ireland (hierna: "KBC") zijn partij 

bij een financieringsovereenkomst. Brisal is verplicht om KBC rente te betalen waarvan door Brisal 

bedragen worden ingehouden en als bronbelasting worden afgedragen aan de Portugese 

belastingdienst. Brisal en KBC maken beide bezwaar tegen deze verplichting, aangezien niet-

ingezeten financiële instellingen hierdoor ten opzichte van ingezeten financiële instellingen op 

Unierechtelijk ongeoorloofde wijze worden gediscrimineerd. De aangezochte rechter wenst van het 

Hof te vernemen of artikel 49 EG (vrij verkeer van diensten) zich verzet tegen de betrokken 

Portugese wetgeving. 
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Het Hof is van oordeel dat, anders dan het door de Belgische regering verdedigde 

standpunt, de betrokken Portugese wetgeving in strijd is met artikel 49 EG en dat geen enkele door 

de Portugese regering aangevoerde dwingende reden van algemeen belang kan worden ingeroepen 

als rechtvaardiging. 

 

 

Arrest van het Hof van 15 november 2016, Ullens de Schooten, C-268/15 (België, Hof van 

beroep te Brussels) 

Fernand Ullens de Schooten is Belg en exploiteert in België een laboratorium voor klinische 

biologie. Het laboratorium wordt failliet verklaard. De Belgische wetgeving, namelijk koninklijk 

besluit nr. 143 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de laboratoria moeten voldoen voor de 

tegemoetkoming van de ziekteverzekering voor verstrekkingen van klinische biologie (hierna: "KB 

nr. 143") bepaalt dat de diensten van laboratoria voor vergoeding in aanmerking komen wanneer 

deze worden uitgebaat door personen die zijn gemachtigd om verstrekkingen van klinische biologie 

te verrichten, te weten artsen, apothekers of licentiaten in de scheikunde, wat niet het geval is bij 

de heer Ullens de Schooten. Ullens de Schooten is van oordeel dat het faillissement te wijten is aan 

de Belgische wetgeving en dient bij de Europese Commissie een klacht in wegens onverenigbaarheid 

van deze wetgeving met de vrijheden van verkeer en de vrijheid van vestiging. Na onderzoek van 

de klacht beslist de Commissie om bij het Hof een beroep wegens niet-nakoming aanhangig te 

maken tegen België. In zijn arrest Commissie t. België (C-221/85) verwerpt het Hof het beroep van 

de Commissie en verklaart het dat de betrokken wetgeving niet in strijd is met de aangevoerde 

vrijheden van verkeer. Voorafgaand aan het faillissement werd de heer Ullens de Schooten 

strafrechtelijk veroordeeld voor de onwettige exploitatie van een laboratorium en dus schending 

van met name KB nr. 143. Ullens de Schooten dient een vordering van niet-contractuele 

aansprakelijkheid tegen de Belgische staat in op grond dat de Belgische wetgevende en rechterlijke 

macht het Unierecht zouden hebben geschonden door invoering van het KB nr. 143 dat volgens hem 

in strijd is met de vrijheden van verkeer. De aangezochte rechter in beroep beslist om het Hof 

prejudiciële vragen te stellen over de uitlegging van de bepalingen van het VWEU met betrekking 

tot de vrijheden van verkeer, het beginsel van loyale samenwerking en de beginselen van 

doeltreffendheid en van voorrang van het Unierecht. 

 

Het Hof buigt zich eerst over zijn bevoegdheid. In tegenstelling tot het standpunt van de 

Belgische regering die het Hof onbevoegd achtte vanwege het zuiver nationale karakter van de te 

onderzoeken situatie, baseert het Hof zich voor zijn bevoegdheid op feit dat het beginsel dat de 

staat niet-contractueel aansprakelijk is voor schade die particulieren lijden als gevolg van 

schendingen van het Unierecht die aan de staat kunnen worden toegerekend, inherent is aan de 

rechtsorde van de Unie en dus onder zijn uitleggingsbevoegdheid valt.  
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Vervolgens onderzoekt het Hof of het mogelijk is, in geval van een zuiver nationale situatie, 

voor een nationale rechter fundamentele vrijheden aan te voeren in het kader van een 

aansprakelijkheidsvordering tegen een lidstaat wegens schending van het Unierecht. Voor het 

antwoord op deze vraag herinnert het Hof eraan dat de staat slechts niet-contractueel 

aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die particulieren lijden als gevolg van schendingen 

van het Unierecht, wanneer het betrokken voorschrift van Unierecht ertoe strekt rechten toe te 

kennen aan particulieren. Nagegaan moet dus worden of een particulier in een situatie als die van 

Ullens de Schooten rechten ontleent aan de betrokken bepalingen van het VWEU. In 

overeenstemming met het standpunt van de Belgische regering oordeelt het Hof dat de 

verwijzende rechter in geval van een zuiver nationale situatie moet aangeven in welk opzicht er in 

het geschil sprake is van aanknoping met de bepalingen van het Unierecht ter zake van de 

fundamentele vrijheden, zodat het prejudiciële verzoek om uitlegging noodzakelijk is voor de 

beslechting van dat geschil. Omdat dit niet het geval is, kunnen de bepalingen, waarmee wordt 

beoogd personen te beschermen die daadwerkelijk gebruikmaken van de fundamentele vrijheden, 

geen rechten scheppen voor Ullens de Schooten, met als gevolg dat het Unierecht niet ten 

grondslag kan liggen aan de niet-contractuele aansprakelijkheid van de betrokken lidstaat. Het Hof 

wijst tot slot op het feit dat de andere vragen berusten op de onjuiste gedachte dat het Unierecht 

kan leiden tot de niet-contractuele aansprakelijkheid van de betrokken lidstaat in een geding als in 

het hoofdgeding en dat ze dus niet behoeven te worden beantwoord.  

 

 
- Vrij verkeer van werknemers 

 

Arrest van het Hof van 17 maart 2016, Bensada Benallal, C-161/15 (België, Raad van State) 

De heer Bensada Benallal, een Spaanse staatsburger, werd een vergunning verleend om in 

België te verblijven. Deze vergunning werd echter opnieuw ingetrokken en er werd hem gelast het 

Belgisch grondgebied te verlaten. Deze nietigverklaring is gebaseerd op het feit dat de betrokkene 

duidelijk valse gegevens heeft verstrekt om zijn verblijfsrecht te verkrijgen. Voor de Belgische 

Raad van State, die uitspraak doet als cassatierechter in door de heer Bensada Benallal ingestelde 

procedures, beroept deze laatste zich op de schending van zijn recht om vóór de vaststelling van de 

beslissing tot nietigverklaring te worden gehoord. De Belgische regering is van mening dat het 

middel niet-ontvankelijk is, aangezien het voor het eerst in cassatie is aangevoerd. Volgens de heer 

Bensada Benallal gaat het om een middel van openbare orde dat zelfs bij de cassatierechter voor 

het eerst kan worden aangevoerd. Deze rechter beslist het Hof een vraag te stellen betreffende de 

kwaliteit van het middel dat is ontleend aan een schending van het algemene Unierechtelijke 

beginsel van eerbiediging van de rechten van verdediging: heeft dit beginsel dezelfde waarde als 

een voorschrift van openbare orde van Belgisch recht, wat vanuit het perspectief van het 

gelijkwaardigheidsbeginsel zou rechtvaardigen dat het middel dat is ontleend aan een schending 
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voor het eerst kan worden aangevoerd in cassatie, zoals in intern recht is toegestaan voor middelen 

van openbare orde? 

Om te beginnen is het Hof van oordeel dat de feiten worden beheerst door het Unierecht 

en met name door richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het 

grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden. Vervolgens stelt het 

Hof vast dat deze richtlijn geen bepalingen bevat voor de nadere regeling van de 

bestuursrechtelijke en gerechtelijke procedures betreffende een besluit waarbij de verblijfstitel 

van een Unieburger wordt ingetrokken. Conform zijn vaste rechtspraak oordeelt het Hof derhalve 

dat het, bij ontbreken van Unievoorschriften ter zake, aan de lidstaten is dergelijke voorschriften 

vast te stellen, met inachtneming van het gelijkwaardigheids- en doeltreffendheidsbeginsel. In het 

hoofdgeding is enkel de vraag aan de orde met betrekking tot de inachtneming van het 

gelijkwaardigheidsbeginsel dat veronderstelt dat het betrokken nationale voorschrift gelijkelijk van 

toepassing is op vergelijkbare vorderingen die zijn gebaseerd op een schending van het Unierecht 

en vorderingen die zijn gebaseerd op een schending van het nationale recht. Het Hof is evenwel 

van oordeel dat het onvoldoende is ingelicht door de verwijzende rechter om te bepalen of het 

recht zelf om te worden gehoord in Belgisch recht van openbare orde is. Daarom beslist het dat de 

vraag door de verwijzende rechter moet worden beoordeeld. Indien dit beginsel volgens het 

nationale recht van openbare orde is, moet het Unierecht aldus worden uitgelegd dat het middel 

van de schending van het recht om te worden gehoord voor de eerste keer kan worden aangevoerd 

in cassatie. De Belgische regering had aan het Hof voorgesteld de vraag van de verwijzende 

rechter ontkennend te beantwoorden. 

 

Arrest van het Hof van 7 april 2016, Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, C-284/15 (België, 

Arbeidshof van Brussel) 

 In deze zaak boog het Hof zich over de Belgische regelgeving op grond waarvan België de 

tijdvakken van arbeid die moeten worden vervuld om recht te hebben op een inkomensgarantie-

uitkering, met andere woorden: een werkloosheidsuitkering ter aanvulling van inkomsten uit 

deeltijdarbeid, niet samentelt wanneer geen enkel tijdvak van arbeid of van verzekering is vervuld 

in België. 

 

 Het Hof verwijst naar zijn vaste rechtspraak omtrent werkloosheidsuitkeringen die – net 

zoals door België betoogd - kan worden toegepast op het voorliggende geval aangezien de 

voorwaarden om te kunnen genieten van een inkomensgarantie-uitkering voor deeltijdarbeid 

dezelfde zijn als deze die gelden voor een werkloosheidsuitkering voor voltijdarbeid. Op grond van 

artikel 67 van Verordening 1408/71 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen 

op loontrekkende en hun gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen (hierna: 

“Verordening 1408/71”), kan een werkzoekende die geen tijdvakken van verzekering of arbeid 
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heeft vervuld in de lidstaat waar hij een werkloosheidsuitkering aanvraagt, er geen dergelijke 

uitkering ontvangen. Dat artikel verzet zich bijgevolg niet tegen de Belgische regelgeving. 

 

 Vervolgens toetst het Hof de geldigheid van artikel 67 van Verordening 1408/71 aan de 

artikelen 45 en 48 VWEU (vrij verkeer van werknemers en sociale zekerheid) en aan artikel 15, lid 2 

van het Handvest (recht te werken). Het Hof komt – net zoals de Belgische regering – tot het 

besluit dat artikel 67 van Verordening 1408/71 geldig is. Het VWEU verbiedt de Uniewetgever 

namelijk niet om voorwaarden en beperkingen te stellen aan het vrij verkeer van werknemers. 

Daarenboven bepaalt artikel 52, lid 2 van het Handvest (grenzen aan rechten van het Handvest) dat 

de rechten die terug te vinden zijn in het Handvest moeten worden uitgeoefend onder de 

voorwaarden die terug te vinden zijn in het VWEU, onder meer dus in de artikelen 45 en 48 VWEU. 

 

 

Arrest van het Hof van 21 juni 2016, New Valmar, C-15/15 (België, Rechtbank van koophandel 

van Gent) 

Het Vlaamse taaldecreet bepaalt dat ondernemingen die in het Vlaamse Gewest zijn 

gevestigd hun facturen in het Nederlands moeten opstellen. New Valmar, gevestigd in Vlaanderen, 

had echter de facturen voor zijn Italiaanse handelspartner enkel in het Italiaans opgesteld, waarop 

deze nietig werden verklaard door de verwijzende rechter. New Valmar besloot de verenigbaarheid 

van het Vlaamse taaldecreet met het Unierecht te bestwisten. 

 

In tegenstelling tot wat werd verdedigd door de Belgische regering, kwam het Hof tot 

het besluit dat het Vlaamse taaldecreet het vrij verkeer van goederen beperkt, aangezien hierdoor 

de kans op betwisting en niet-betaling van de facturen werd verhoogd. Die beperking kon volgens 

het Hof worden gerechtvaardigd door een aantal doelstellingen van algemeen belang, namelijk de 

bevordering van het gebruik van het Nederlands en de vergemakkelijking van de fiscale controles. 

Echter, het Vlaamse taaldecreet werd door het Hof beschouwd als een onevenredige maatregel om 

deze doelstellingen te bereiken. Immers, een regeling die in de mogelijkheid zou voorzien om deze 

facturen naast het Nederlands ook op te stellen in een andere taal die de betrokken partijen 

begrijpen, zou minder ingrijpend werken en toch even geschikt zijn om de vooropgestelde 

doelstellingen te bereiken. 
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- Vrij verkeer van diensten  

 

Arrest van het Hof van 28 januari 2016, Rosanna Laezza, C-375/14 (Italië)  

In deze zaak stond de Italiaanse wetgeving centraal die de concessiehouders verplicht om 

apparatuur die wordt gebruikt voor het inzamelen van weddenschappen om niet over te dragen bij 

het verstrijken van de looptijd van de concessie of bij een besluit tot vervallenverklaring of 

intrekking van de concessie. 

 

Volgens het Hof beperkt een dergelijke regel het vrij verkeer van diensten en het vrije 

vestigingsrecht. Een dergelijke beperking kan volgens de rechtspraak van het Hof alsnog worden 

toegestaan indien er een beroep kan worden gedaan op een uitdrukkelijk afwijkende bepaling of 

indien die kan worden gerechtvaardigd door een dwingende reden van algemeen belang. Italië 

voerde de bestrijding van de criminaliteit aan, alsook de bevordering van de legale kansspelen ter 

onderdrukking van illegale activiteiten. Dergelijke doelstellingen kunnen een beperking van het 

vrije verkeer in de kansspelsector rechtvaardigen, op voorwaarde dat de maatregel tevens 

proportioneel is. In tegenstelling tot wat België verdedigde, is dat volgens het Hof niet het geval. 

Onder meer omdat een overdacht om niet volgens het Hof wel kan bij wijze van sanctie, maar niet 

bij het louter verstrijken van de looptijd van de concessie.  

 

Arrest van het Hof van 4 februari 2016, Sebat Ince, C-336/14 (Duitsland) 

Mevrouw Ince wordt ervan beschuldigd zonder Duitse vergunning als tussenpersoon 

sportweddenschappen te hebben aangeboden op het grondgebied Beieren. De organisatie waarvoor 

mevrouw Ince optreedt, heeft hiertoe echter wel een vergunning in Oostenrijk. Voor de Duitse 

rechter reist de vraag naar de verenigbaarheid van het Duitse recht omtrent het aanbieden van 

sportweddenschappen met het recht van de EU. 

 

De eerste prejudiciële vraag heeft betrekking op de verenigbaarheid van de Duitse regeling 

met artikel 56 VWEU, waarin het principe van het vrij verkeer van diensten vervat zit. Volgens het 

Hof is het opleggen van een straf aan mevrouw Ince strijdig zijn met dat artikel, omdat de 

exploitant voor wie mevrouw Ince als tussenpersoon optrad wel over een vereiste vergunning 

beschikte in een andere lidstaat.  

Daarnaast stelt het Hof dat een regionale wettelijke regeling, waarbij bepalingen worden 

gehandhaafd van een federale wettelijke regeling die is verstreken, onder de kennisgevingsplicht 

vervat in artikel 8, lid 1 van Richtlijn 98/34/EG betreffende een informatieprocedure op het gebied 

van normen en technische voorschriften valt. Na het vervallen van de Duitse federale wet werden 

de bepalingen van deze federale wet namelijk gehandhaafd in het Land Beieren tot de 

inwerkingtreding van een nieuwe federale wet. Aan deze verplichting wordt geen afbreuk gedaan 
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door de omstandigheid dat het ontwerp van de federale wet voordien aan de Commissie was 

meegedeeld overeenkomstig die Richtlijn. De Belgische regering heeft een tegenovergestelde 

positie verdedigd. 

In 2012 werd de nieuwe Duitse federale wet inzake kansspelen ingevoerd. Die wet verving 

het publiek monopolie door de mogelijkheid voor particuliere operatoren om één van 20 concessies 

te verkrijgen om sportweddenschappen aan te bieden. Van deze 20 mogelijke concessies werd 

echter geen enkele toegekend wegens procedurele incidenten die zich hadden voorgedaan tijdens 

de beoordeling van de verschillende kandidaten. Het Hof stelt met betrekking tot die regeling dat 

de mogelijkheid voor particulieren om een concessie te verkrijgen om sportweddenschappen aan te 

bieden nog steeds strijdig is met artikel 56 VWEU, indien de procedure om een dergelijke concessie 

te verkrijgen niet voldoet aan de vereisten van non-discriminatie en van transparantie en in zoverre 

hierdoor het publiek monopolie in de praktijk is blijven bestaan. In casu acht het Hof dat aan deze 

voorwaarden niet is voldaan, waardoor de wet onverenigbaar is met artikel 56 VWEU. 

 

Arrest van het Hof van 30 juni 2016, Admiral Casinos & Entertainment AG, C-464/15 

(Oostenrijk) 

In Oostenrijk is een concessie vereist voor de exploitatie van commerciële kansspelen. Een 

Oostenrijkse vennootschap vroeg zich af of die regeling in strijd is met artikel 56 VWEU (vrij 

verkeer van diensten). 

 

Het Hof stelde, in overeenstemming met het standpunt van de Belgische regering, dat 

bij de evenredigheidstoets niet enkel rekening moet worden gehouden met het doel van de 

nationale regeling zoals die bestond op het ogenblik van de vaststelling ervan, maar ook met de 

gevolgen van die regeling zoals beoordeeld na de vaststelling van het doel. 

 

Het Hof stelde vervolgens, in overeenstemming met het standpunt van de Belgische 

regering, dat de gevolgen van een nationale regeling niet noodzakelijk ‘empirisch met zekerheid’ 

moeten worden vastgesteld. De nationale rechter moet de omstandigheden die betrekking hebben 

op de vaststelling en de uitvoering van een beperkende regeling in hun geheel beoordelen. Zowel 

de Belgische regering als het Hof stellen dus een globale beoordeling voorop. 

 

Arrest van het Hof van 8 september 2016, Politanò, C-225/15 (Italië) 

In deze zaak sprak het Hof zich ten eerste uit over de verenigbaarheid van een nationale 

regeling op grond waarvan kandidaten voor een aanbesteding voor de verlening van concessies op 

het gebied van spelen en weddenschappen hun economische en financiële draagkracht enkel 

konden bewijzen aan de hand van verklaringen van minstens twee bankinstellingen met artikel 47 

van Richtlijn 2004/18/EG betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van 

overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, dat verschillende methodes aanvaardt 
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ter staving van de economische en financiële draagkracht (hierna: “Richlijn 2004/18/EG”). Het Hof 

ging na of Richtlijn 2004/18/EG wel van toepassing was op de situatie, aangezien artikel 17 van die 

Richtlijn concessieovereenkomsten met betrekking tot diensten uitsluit van de werkingssfeer van 

die Richtlijn. Het Hof stelde dat er overeenkomstig de vaste rechtspraak van het Hof twee criteria 

zijn op basis waarvan een onderscheid kan worden gemaakt tussen een concessieovereenkomst voor 

diensten en een overheidsopdracht voor diensten. Het eerste criterium komt tot uiting in de wijze 

van vergoeding: waar de tegenprestatie bij een concessieovereenkomst bestaat in het recht om de 

dienst te exploiteren, eventueel samen met een prijs, maakt de tegenprestatie van een 

overheidsopdracht een rechtstreekse betaling van de aanbestedende dienst aan de dienstverrichter 

uit. Het tweede criterium betreft de overdracht van risico. Bij een overheidsopdracht blijft dat 

risico bij de aanbestedende dienst, terwijl bij een concessieovereenkomst het risico wordt 

gedragen door de concessiehouder. Op basis van die criteria concludeerde het Hof, 

overeenkomstig het standpunt van de Belgische regering, dat de nationale regeling niet binnen 

de werkingssfeer van Richtlijn 2004/18/EG viel en hiermee dus niet in overeenstemming diende te 

zijn. De dienstverrichters in het hoofdgeding ontvingen immers geen vergoeding van de 

aanbestedende dienst en ook het volledige risico verbonden aan de activiteiten rustte op de 

dienstverrichter. 

 

Ten tweede ging het Hof na of de nationale regeling in kwestie een inbreuk vormde op de 

vrijheid van vestiging overeenkomstig artikel 49 VWEU (vrijheid van vestiging). Gelet op de 

aanzienlijke verschillen in de lidstaten met betrekking tot kansspelen, bezitten de lidstaten een 

ruime beoordelingsbevoegdheid en zijn ze vrij om hun beleidsdoelstellingen te bepalen en het 

beschermingsniveau ervan vast te stellen. Wanneer de lidstaten beperkingen aan het vrij verkeer 

van diensten opleggen, dienen die overeenkomstig artikel 62 VWEU en de vaste rechtspraak van het 

Hof gerechtvaardigd te zijn. Het Hof oordeelde dat de doelstelling van de regeling, namelijk de 

verzekering van de continuïteit van de legale activiteit van de inzameling van weddenschappen om 

zo de criminaliteit verbonden aan kansspelen te bestrijden, een dwingende vereiste van algemeen 

belang kon vormen. Daarenboven voldeed de regeling volgens het Hof aan de proportionaliteitstest. 

Het Hof besloot, net zoals de Belgische regering, dat de nationale regeling niet in strijd was met 

artikel 49 VWEU. 

 

Arrest van het Hof van 13 oktober 2016, M. en S., C-303/15 (Polen) 

De nationale rechter had het Hof gevraagd om artikel 8, lid 1 van Richtlijn 98/34/EG 

betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en 

regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (hierna: “Richtlijn 98/34/EG”) nader 

te verduidelijken. Dat artikel stelt dat een technisch voorschrift op straffe van niet-

toepasselijkheid moet worden meegedeeld aan de Europese Commissie. Echter, het Hof besloot om 

zich enkel te buigen over de vraag of de Poolse regeling die een vergunningsplicht verbond aan het 

uitbaten van een casino wel kon worden geclassificeerd als een “technisch voorschrift” in de zin 

van artikel 1, punt 11 van die Richtlijn. Dit artikel definieert een technisch voorschrift als volgt: 
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“een technische specificatie of andere eis of een regel betreffende diensten, met inbegrip van de 

erop toepasselijke bestuursrechtelijke bepalingen die de jure of de facto moeten worden 

nageleefd voor de verhandeling, de dienstverrichting, de vestiging van een verrichter van diensten 

of het gebruik in een lidstaat of in een groot deel van een lidstaat, alsmede de wettelijke en 

bestuursrechtelijke bepalingen, behoudens die bedoeld in artikel 10, van de lidstaten waarbij de 

vervaardiging, de invoer, de verhandeling of het gebruik van een product dan wel de verrichting of 

het gebruik van een dienst of de vestiging als dienstverlener wordt verboden”. 

 

Het Hof kwam tot de vaststelling dat de Poolse regeling geen technisch voorschrift in de zin van 

Richtlijn 98/34/EG was. Het verwees naar zijn eerdere rechtspraak in de zaak Berlington Hungary 

e.a. (C-98/14), waarin het had geoordeeld dat een nationale maatregel die de organisatie van 

bepaalde kansspelen uitsluitend in casino’s toestaat enkel als een technisch voorschrift moet 

worden beschouwd “voor zover deze op significante wijze de aard of de verhandeling van de in 

deze context gebruikte producten kan beïnvloeden, en dat een verbod om bepaalde producten 

buiten casino’s te exploiteren, op significante wijze de verhandeling van die producten kan 

beïnvloeden, door de vermindering van de exploitatiekanalen ervan”. Hiervan was volgens het Hof 

in casu geen sprake.  

 

 

- Overheidsopdrachten  

 

Arrest van het Hof van 14 juli 2016, Dimarso, C-6/15 (België, Raad van State) 

Het Vlaams Gewest schrijft een aanbesteding uit met als doel een onderzoek naar wonen in 

Vlaanderen uit te voeren. Het bestek vermeldt als gunningscriteria de kwaliteit van de offerte 

(50/100) en de prijs (50/100). Vier inschrijvers dienen een offerte in. Voor het eerste criterium 

behalen het bedrijf Dimarso (hierna: "Dimarso") en twee andere inschrijvers de vermelding "hoog". 

De vierde inschrijver krijgt de vermelding "laag". Wat het tweede criterium betreft, heeft Dimarso 

de duurste offerte ingediend. De opdracht wordt ten slotte gegund aan één van de inschrijvers die 

de score “hoog” heeft behaald en wiens offerte qua prijs lager uitvalt dan de offerte van Dimarso. 

Volgens Dimarso heeft de beoordelingscommissie de offertes wat betreft het criterium kwaliteit 

onderzocht aan de hand van de niet in het bestek vermelde schaal van “hoog – voldoende – laag”, 

terwijl uit het bestek voortvloeit dat aan elke offerte een score van 0 tot 50 punten had moeten 

worden toegekend. Wat het criterium prijs betreft, heeft de beoordelingscommissie ook geen 

adequaat onderzoek uitgevoerd met inachtneming van de gunningscriteria zoals die waren vermeld 

in het bestek. Dimarso brengt deze zaak dan ook voor de rechter. De aangezochte rechter vraagt 

aan het Hof of artikel 53, lid 2, van richtlijn 2004/18/EG betreffende de coördinatie van de 

procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, 

gelezen in het licht van de beginselen van gelijke behandeling en transparantie, vereist dat een 

aanbestedende dienst er steeds, dan wel in bepaalde omstandigheden, toe gehouden is om de bij 
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de beoordeling van de offertes van de inschrijvers gehanteerde beoordelingsmethodiek of 

afwegingsregels vooraf bekend te maken in de aankondiging of in het bestek.  

Het Hof merkt in de eerste plaats op dat wanneer de aanbestedende dienst ervoor opteert 

een opdracht te gunnen aan de inschrijver met de economisch voordeligste offerte, hij verplicht is 

het relatieve gewicht te specificeren dat hij toekent aan elk van de door hem gekozen 

gunningscriteria voor de bepaling van de economisch voordeligste inschrijving. Wanneer om 

aantoonbare redenen geen weging mogelijk is, vermeldt hij de criteria in dalende volgorde van 

belangrijkheid. Deze vereisten beogen iedere inschrijver de mogelijkheid te bieden redelijkerwijs 

kennis te nemen van de criteria en de nadere regelingen die zullen worden toegepast ter bepaling 

van de economisch voordeligste inschrijving. Bovendien komt in deze vereisten de op de 

aanbestedende diensten rustende verplichting tot uitdrukking om ondernemers op gelijke en niet-

discriminerende wijze te behandelen en transparantie in hun handelen te betrachten. 

Niettemin oordeelt het Hof dat een beoordelingscommissie moet kunnen beschikken over 

een zekere vrijheid om haar taak te vervullen en dat zij zonder een wijziging aan te brengen in de 

criteria voor de gunning van de opdracht haar eigen werkzaamheden voor het onderzoek en de 

beoordeling van de ingediende offertes mag structureren.  Deze vrijheid wordt ook gerechtvaardigd 

door praktische overwegingen. De aanbestedende dienst moet de methode die hij zal toepassen om 

de offertes te beoordelen en te rangschikken, kunnen aanpassen naar gelang van de 

omstandigheden van het geval. 

Het Hof beantwoordt de prejudiciële vraag dan ook ontkennend, zoals de Belgische regering 

had geopperd. 

 

 
- Handelspraktijken/Consumentenbescherming 

 

Arrest van het Hof van 7 september  2016, Deroo-Blanquart, C-310/15 (Frankrijk) 

In het kader van de aankoop van een laptop met voorgeïnstalleerde software, werd het Hof 

om uitleg gevraagd over artikel 5 (over het verbod op oneerlijke handelspraktijken) en artikel 7 

(over misleidende omissies) van Richtlijn 2005/29/EG betreffende oneerlijke handelspraktijken van 

ondernemingen jegens consumenten op de interne markt (hierna: “Richtlijn 2005/29/EG”).  

 

Het Hof onderzocht eerst of het ontbreken van de mogelijkheid voor een consument om 

een computer, van om het even welk merk, zonder voorgeïnstalleerde software te kopen een 

oneerlijke handelspraktijk vormt. Het Hof herinnerde eraan dat Bijlage I bij Richtlijn 2005/29/EG 

op exhaustieve wijze de handelspraktijken opsomt die onder alle omstandigheden als oneerlijk 

worden beschouwd. Aangezien gezamenlijke aanbiedingen niet bij die opsomming staan, moet de 
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gezamenlijke aanbieding in kwestie aan de criteria van de artikelen 5 tot en met 9 worden getoetst 

om na te gaan of zij oneerlijk is. 

 

Het Hof verduidelijkte daarbij dat een handelspraktijk slechts oneerlijk is onder de dubbele 

voorwaarde dat zij in de eerste plaats in strijd is met de vereisten van professionele toewijding en 

in de tweede plaats het economisch gedrag van de gemiddelde consument wezenlijk verstoort of 

kan verstoren. Het is aan de verwijzende rechter om na te gaan of aan beide voorwaarden is 

voldaan, daarbij rekening houdend met de bijzondere omstandigheden van de zaak. Het Hof gaf 

echter mee dat indien correcte informatie aan de consument werd verstrekt, het gezamenlijke 

aanbod perfect kan voldoen aan de door Richtlijn 2005/29/EG gestelde eisen van eerlijkheid. 

 

Het Hof onderzocht ten tweede of in onderhavige zaak het ontbreken van de 

prijsaanduiding voor elk van de voorgeïnstalleerde softwareprogramma’s een misleidende 

handelspraktijk vormt. Volgens artikel 7, lid 1 van Richtlijn 2005/29/EG dient een handelspraktijk 

als misleidende omissie te worden beschouwd wanneer zij in haar feitelijke context essentiële 

informatie weglaat. Artikel 7, lid 4, onder c) van diezelfde Richtlijn bepaalt dat informatie over de 

prijs essentieel is. Volgens het Hof wordt hiermee de totale prijs bedoeld, niet de prijs van elk van 

de onderdelen. Het Hof besloot dan ook dat, mede gelet op het feit dat de handelspraktijk op zich 

geen oneerlijke handelspraktijk in de zin van Richtlijn 2005/29/EG is, de prijs van elk van de 

betrokken softwareprogramma’s geen essentiële informatie is die de consument belet een 

geïnformeerd besluit te nemen over een transactie of die de consument ertoe kan brengen een 

besluit te nemen dat hij anders niet had genomen. 

 

De Belgische regering had in deze zaak dezelfde antwoorden gesuggereerd. 

 

Arrest van het Hof van 9 november 2016, Wathelet, C-149/15 (België, Hof van beroep te Luik) 

Mevrouw Wathelet koopt een tweedehandsvoertuig bij garage Bietheres. Kort daarna is een 

dure herstelling nodig waarvan de kosten volgens mevrouw Wathelet moeten worden gedragen door 

de verkoper, namelijk garage Bietheres. De garage laat mevrouw Wathelet weten niet de verkoper 

van het voertuig te zijn, maar alleen te hebben opgetreden als tussenpersoon bij de verkoop: het 

voertuig was eigendom van een particulier die de garage had gevraagd om te bemiddelen bij de 

verkoop. De aangezochte rechtbank, namelijk het Hof van Beroep te Luik, verzoekt het Hof in een 

prejudiciële vraag om uitlegging van het begrip "verkoper" in de zin van richtlijn 1999/44/EG 

betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen 

(hierna: "richtlijn 1999/44/EG"). Het Hof van Beroep wil meer bepaald weten of dit begrip niet 

enkel betrekking heeft op een handelaar die in de hoedanigheid van verkoper de eigendom van een 

consumptiegoed overdraagt aan een consument, maar ook op een handelaar die optreedt als 

tussenpersoon voor een niet-professionele verkoper, ongeacht of hij voor zijn bemiddeling een 
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vergoeding ontvangt en ongeacht of hij de kandidaat-koper erover heeft ingelicht dat de verkoper 

een particulier is. 

 

Het Hof begint met te verduidelijken dat uit de feiten van het geding blijkt dat de garage 

enkel als tussenpersoon diende en dat zij het voertuig nooit in eigendom heeft gehad. Volgens het 

Hof moet dan ook worden nagegaan of de consument die het consumptiegoed heeft gekocht toch 

de door richtlijn 1999/44/EG gewaarborgde bescherming geniet in die zin dat de tussenpersoon als 

verkoper in de zin van die richtlijn kan worden beschouwd. Het doel van de richtlijn is een hoog 

niveau van consumentenbescherming te waarborgen en daarom wijst het Hof erop dat niets zich 

verzet tegen een zodanige uitlegging.   

Derhalve besluit het Hof, in lijn met het standpunt dat de Belgische regering verdedigde,  

dat het begrip “verkoper” in de zin van richtlijn 1999/44/EG aldus moet worden uitgelegd dat het 

ook een handelaar omvat die tussenpersoon voor een particulier is en die de consument niet naar 

behoren op de hoogte heeft gebracht van het feit dat de eigenaar van het verkochte goed een 

particulier is, hetgeen de verwijzende rechter dient na te gaan, rekening houdend met alle 

omstandigheden van het concrete geval. Voor deze uitlegging maakt het geen verschil of de 

tussenpersoon al dan niet voor zijn bemiddeling wordt vergoed. 

 

- Intellectuele eigendom 

 

Arrest van het Hof van 28 juli 2016, United Video Properties, C-57/15 (België, Hof van beroep 

te Antwerpen) 

Naar aanleiding van de proceskosten die moesten worden gedragen bij een geding over 

octrooien, verzocht het Hof van beroep te Antwerpen om uitleg over artikel 14 van Richtlijn 

2004/48/EG betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (hierna: “Richtlijn 

2004/48/EG”).  Dat artikel bepaalt dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat redelijke en 

evenredige gerechtskosten, en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt 

door de verliezende partij moeten worden gedragen.  

 

Eerst sprak het Hof zich uit over de verenigbaarheid van een systeem van forfaitaire 

vergoeding van gerechtskosten met de begrippen “redelijke en evenredige gerechtskosten en 

andere kosten”. Zoals België had verdedigd, oordeelde het Hof dat de absolute begrenzing van 

verhaalbare gerechtskosten geen inbreuk op artikel 14 uitmaakt, mits die grens de tarieven 

weerspiegelt die daadwerkelijk gelden met betrekking tot een welbepaalde materie en mits 

daarnaast minstens een significant en passend deel  van de redelijke kosten die de in het gelijk 

gestelde partij heeft gemaakt door de verliezende partij worden gedragen. Het Hof stelde daarbij 

dat als de grens van die forfaitaire tarieven te laag is, dat onverenigbaar zou zijn met de 



 

 

38 

doelstelling van artikel 3, lid 2 van Richtlijn 2004/48/EG, dat bepaalt dat de beoogde procedures 

en rechtsmiddelen afschrikwekkend moeten zijn.  

 

Vervolgens behandelde het Hof de vraag of artikel 14 van Richtlijn 2004/48/EG zich verzet 

tegen nationale voorschriften op grond waarvan de kosten van een technische raadgever slechts 

worden vergoed in geval van een fout van de verliezende partij. Allereerst ging het Hof na of deze 

kosten kunnen worden beschouwd als “andere kosten” vermeld in artikel 14 van Richtlijn 

2004/48/EG. In tegenstelling tot het standpunt van de Belgische regering, oordeelde het Hof dat 

de kosten verbonden aan de consultatie van een technisch raadgever  als “andere kosten” in de zin 

van artikel 14 kunnen worden beschouwd in geval zij rechtstreeks en nauw verbonden zijn met de 

betrokken gerechtelijke procedure. Het Hof voegde daaraan toe dat dat artikel geen recht toekent 

aan de lidstaten om de vergoeding van “andere kosten” afhankelijk te maken van een fout van de 

verliezende partij.  

 

- Gegevensbescherming 

 

Arrest van het Hof van 21 december 2016, Tele2 Sverige AB, C-203/15 (Zweden) 

Naar aanleiding van het arrest Digital Rights (C-293&594/12) waarbij richtlijn 2006/27/EG 

betreffende de bewaring van gegevens die zijn gegenereerd of verwerkt in verband met het 

aanbieden van openbaar beschikbare elektronische communicatiediensten of van openbare 

communicatienetwerken ongeldig is verklaard, stelt Tele2 Sverige, een in Zweden gevestigde 

aanbieder van elektronischecommunicatiediensten, de Zweedse toezichthoudende autoriteit voor 

post en telecommunicatie (hierna: “PTS”) ervan in kennis dat ze de in de wet op de 

communicatiediensten (hierna: “LEK”) bedoelde elektronischecommunicatiegegevens niet meer zou 

bewaren en de tot dan toe bewaarde gegevens zou vernietigen. De PTS is van oordeel dat Tele2 

Sverige de nationale regeling niet nakomt door bedoelde gegevens niet gedurende zes maanden te 

bewaren ten behoeve van de bestrijding van de criminaliteit. De aangezochte rechter vraagt zich af 

of een verplichting tot het algemeen en ongedifferentieerd bewaren van de 

elektronischecommunicatiegegevens, zoals die welke aan de orde is in het hoofdgeding, gelet op 

het arrest Digital Rights, verenigbaar is met artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58/EG, betreffende 

de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlĳke levenssfeer in de 

sector elektronische communicatie (hierna: "richtlĳn  2002/58/EG"). Deze richtlijn formuleert 

immers het beginsel dat de verkeersgegevens en de locatiegegevens moeten worden gewist of 

anoniem moeten worden gemaakt wanneer zij niet langer nodig zijn voor de transmissie van een 

communicatie. Artikel 15, lid 1, staat het de lidstaten evenwel toe om, wanneer dit wordt 

gerechtvaardigd door één van de aldaar genoemde redenen, de verplichting tot het wissen of 

anoniem maken van de gegevens te beperken of te bepalen dat de gegevens moeten worden 

bewaard.  
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Gelet op de strekking van richtlijn 2002/58/EG, verduidelijkt het Hof vooreerst, in 

overeenstemming met het standpunt van de Belgische regering, dat ter bestrijding van 

criminaliteit vastgestelde nationale regelingen betreffende de bewaring van de verkeersgegevens 

en van de locatiegegevens, en betreffende de toegang van de nationale autoriteiten tot die 

gegevens, binnen de werkingssfeer van richtlijn 2002/58/EG vallen.  

Vervolgens brengt het Hof in herinnering dat de uitzondering waarin artikel 15, lid 1, van 

die richtlijn voorziet, strikt moet worden uitgelegd en dat in het artikel alle afwijkingsgronden zijn 

opgesomd. Het Hof voegt eraan toe dat het recht op bescherming van het privéleven, het recht op 

bescherming van de persoonsgegevens en het recht op vrijheid van meningsuiting (gewaarborgd 

door respectievelijk de artikelen 7, 8 en 11 van het Handvest) in aanmerking moeten worden 

genomen bij de uitlegging van artikel 15, lid 1. 

Hieruit besluit het Hof dat gezien de LEK voorziet in algemene en ongedifferentieerde 

bewaring van alle verkeersgegevens en locatiegegevens van alle abonnees en geregistreerde 

gebruikers betreffende alle elektronischecommunicatiemiddelen, en de aanbieders van 

elektronischecommunicatiediensten verplicht deze gegevens stelselmatig en voortdurend te 

bewaren zonder enige uitzondering, zij de grenzen van het strikt noodzakelijke overschrijdt en niet 

als gerechtvaardigd kan worden gezien: alleen de bestrijding van zware criminaliteit kan een 

dergelijke toegang tot de bewaarde gegevens rechtvaardigen. De Belgische regering heeft 

dezelfde uitlegging van artikel 15, lid 1 van richtlijn 2002/58/EG als het Hof verdedigd, maar 

heeft geen standpunt ingenomen over de inachtneming van bedoelde uitlegging door de LEK. 

 
 

- Sociale zekerheid 
 

 

Arrest van het Hof van 26 oktober 2016, Rijksdienst voor Pensioenen, C-269/15 (België, Hof 

van Cassatie) 

De Belgische werkgever van meneer Hoogstad, een Nederlander, had voor hem twee 

aanvullende pensioenen opgebouwd. Toen meneer Hoogstad 60 jaar werd, werden hem de 

kapitalen uitgekeerd. België verrichtte twee inhoudingen op deze kapitalen. Dit gebeurde volgens 

meneer Hoogstad ten onrechte omdat hij op de datum van de uitbetaling van de kapitalen niet 

langer in België woonde, maar in Ierland, waardoor hij aan de Ierse socialezekerheidswetgeving was 

onderworpen. Het Hof werd hierop gevraagd of een lidstaat een sociale bijdrage mag inhouden op 

aanvullende pensioenen indien de begunstigde niet langer in deze lidstaat woont en is onderworpen 

aan de socialezekerheidswetgeving van zijn woonstaat.  

 

Het Hof wees erop dat Verordening 1408/71 betreffende de toepassing van de sociale 

zekerheidsregelingen op loontrekkende en hun gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap 
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verplaatsen, de socialezekerheidswetgeving van één lidstaat beoogt van toepassing te verklaren 

(hierna “Verordening 1408/71”). Meneer Hoogstad is overeenkomstig artikel 13, lid 2, f) van 

Verordening 1408/71 onderworpen aan de socialezekerheidswetgeving van zijn woonstaat, Ierland. 

In tegenstelling tot wat België beweerde, was het Hof dan ook van oordeel dat België geen 

inhoudingen kon verrichten op de kapitalen van de aanvullende pensioenen.  

 

- Telecommunicatie 
 

Arrest van het Hof van 19 oktober 2016, Ormaetxea Garai en Lorenzo Almendros, C-424/15 

(Spanje) 

In deze zaak werd het Hof gevraagd Richtlijn 2002/21/EG inzake een gemeenschappelijk 

regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en- diensten (hierna: 

“Kaderrichtlijn”) uit te leggen. Met zijn eerste vraag wenste de verwijzende rechter te vernemen 

of die Richtlijn in de weg staat aan een nationale regeling waarbij een nationale regelgevende 

instantie (hierna: “NRI”) in de zin van de Kaderrichtlijn wordt samengevoegd met andere nationale 

regelgevingsinstanties om een multisectorieel regelgevend lichaam tot stand te brengen. Het Hof 

wees hier op de ruime beoordelingsmarge waarover de lidstaten beschikken met betrekking tot de 

organisatie en structurering van hun NRI’s. Het Hof concludeerde dat de samenvoeging van een NRI 

met andere nationale regelgevingsinstanties toelaatbaar is, wanneer aan de voorwaarden inzake 

bevoegdheid, onafhankelijkheid, onpartijdigheid, transparantie en de mogelijkheid tot een 

effectief beroep bij een onafhankelijk lichaam is voldaan. De Belgische regering had hetzelfde 

verdedigd. 

 

De tweede en derde vraag hadden het ontslag van de voorzitter en een bestuurslid voor het 

einde van hun ambtstermijn, louter omwille van een institutionele hervorming van een NRI tot 

multisectorieel regelgevend lichaam, tot voorwerp. Artikel 3, lid 3 bis, tweede alinea van de 

Kaderrichtlijn bepaalt echter dat de lidstaten ervoor zorgen dat het hoofd of de leden van het 

collegiale orgaan dat die functie vervult, van een NRI die verantwoordelijk is voor marktregulering 

ex ante of voor de beslechting van geschillen tussen ondernemingen alleen kunnen worden 

ontslagen indien zij niet meer aan de vastgestelde eisen voor de uitoefening van hun ambt voldoen. 

Het Hof besloot dan ook dat het in het hoofdgeding aan de orde zijnde ontslag niet voldeed aan de 

in die bepaling gestelde voorwaarden. De lidstaten moeten waarborgen dat het ontslag voor het 

einde van de ambtstermijn ten gevolge van een institutionele hervorming geen afbreuk doet aan de 

vereisten van onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de betrokken personen, zoals voorzien in de 

Kaderrichtlijn. Ook hier had de Belgische regering hetzelfde geopperd.  
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Arrest van het Hof van 16 november 2016, DHL, C-2/15 (Oostenrijk) 

Volgens het Oostenrijkse recht wordt de financiering van de activiteit van de regelgevende 

instantie van de postsector (hierna: “RTR”) met name verzekerd via de financiële bijdragen die 

worden betaald door de aanbieders van postdiensten die actief zijn op de nationale markt. De 

onderneming DHL, die actief is als aanbieder van koeriers- en expresdiensten, is dus verplicht 

zodanige financiële bijdrage te betalen. DHL vecht deze beslissing aan voor de rechtbank. DHL 

voert aan dat uit artikel 9, lid 2, tweede alinea, vierde streepje, van richtlijn 97/67/EG 

betreffende de gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling van de interne markt voor 

postdiensten in de Gemeenschap en de verbetering van de kwaliteit van de dienst (hierna: "richtlijn 

97/67/EG"), waarin sprake is van de verplichting financieel bij te dragen aan de bedrijfskosten van 

de nationale regelgevende instantie, volgt dat enkel aan ondernemingen die diensten leveren die 

binnen de werkingssfeer van de universele dienst vallen, de verplichting kan worden opgelegd om 

bij te dragen aan de bedrijfskosten van de RTR. De nationale rechter wil van het Hof 

verduidelijking over de uitlegging van de bovengenoemde bepaling van richtlijn 97/67/EG.  

 

Zoals België had geopperd, oordeelt het Hof dat de betrokken bepaling van richtlijn 

97/67/EG zich niet verzet tegen de verplichting dat alle aanbieders van postdiensten, daaronder 

begrepen die welke geen diensten verstrekken die tot de universele dienst behoren, moeten 

bijdragen in de financiering van de activiteit van de RTR. 

 

- Douane-unie 
 

Arrest van het Hof van 10 maart 2016, VAD BVBA, C-499/14 (België, Hof van Cassatie)  

De onderneming VAD heeft als douane-expediteur drie invoeraangiften laten valideren door 

de douanediensten te Antwerpen (België) met het oog op het in het vrij verkeer brengen en het in 

verbruik stellen van video- en audiosystemen die zijn samengesteld uit verschillende video-

elementen, enerzijds, en uit afneembare luidsprekers, anderzijds. 

 

Deze goederen zijn tijdens het transport gedemonteerd en zijn afzonderlijk aangegeven. 

VAD wordt gedagvaard voor de rechtbank te Antwerpen die oordeelt dat de audio-videocombinaties 

en de luidsprekers moesten worden beschouwd als een stel of assortiment, zodat zij samen hadden 

moeten worden ingedeeld onder dezelfde GN-tariefpost van de gecombineerde nomenclatuur 

(hierna: "GN"). VAD wordt door de rechtbank veroordeeld tot betaling van een geldboete en van de 

ontdoken invoerrechten. Nadat zijn hoger beroep tegen dit arrest is verworpen, stelt VAD 

cassatieberoep in. Het Hof van Cassatie stelt aan het Hof de vraag of goederen als die welke in het 

hoofdgeding aan de orde zijn, die in afzonderlijke verpakkingen ter inklaring worden aangeboden 

en pas daarna samen worden verpakt, niettemin kunnen worden aangemerkt als “goederen in 

stellen of assortimenten opgemaakt voor de verkoop in het klein”, en bijgevolg onder één en 
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dezelfde tariefpost kunnen vallen, wanneer – rekening houdend met andere objectieve factoren – 

vaststaat dat deze goederen bij elkaar horen en bestemd zijn om in de kleinhandel als één geheel 

te worden verkocht. 

 

 Ten eerste stelt het Hof dat ofschoon in casu lijkt te zijn voldaan aan de voorwaarden voor 

toepassing van de regel inzake de indeling van goederen in stellen of assortimenten opgemaakt voor 

de verkoop in het klein (producten die in verband kunnen worden gebracht met verschillende 

tariefposten en waarbij geen indeling mogelijk is onder een post met een specifieke omschrijving, 

die voorrang heeft boven de posten met een meer algemene strekking), het aan de nationale 

rechter staat om in dit verband de noodzakelijke beoordeling te verrichten en na te gaan of deze 

producten kunnen worden ingedeeld onder verschillende posten van de GN die geen van alle 

kunnen worden aangemerkt als de post met de meest specifieke omschrijving. De Belgische 

regering heeft eenzelfde standpunt ingenomen.  

 

Ten tweede, en zoals de Belgische regering had geopperd, oordeelt het Hof dat, wanneer 

ten tijde van de inklaring uit objectieve factoren (zoals die welke in de verwijzingsbeslissing zijn 

uiteengezet: de goederen zijn samen ingevoerd, vervoerd, gefactureerd en behandeld, ze aan 

dezelfde persoon zijn geadresseerd, de visuele voorstelling van het toestel en de omstandigheid dat 

precies evenveel luidsprekersets als audio-videocombinaties zijn ingevoerd) duidelijk blijkt dat 

deze goederen bij elkaar horen en bestemd zijn om in de kleinhandel als één geheel te worden 

verkocht, de omstandigheid dat goederen bij de douane worden aangeboden in afzonderlijke 

verpakkingen en pas na hun inklaring samen worden verpakt, er op zich dus niet aan in de weg kan 

staan dat die goederen worden aangemerkt als “goederen in stellen of assortimenten opgemaakt 

voor de verkoop in het klein”. Het Hof beslist dat het aan de verwijzende rechter staat om de 

bovengenoemde omstandigheden te beoordelen. 
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� Beroepen wegens niet-nakoming 

 

Arrest van het Hof van 14 januari 2016, Commissie/België, C-163/14 

In België, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is volgens artikel 26 van de ordonnantie 

betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en volgens artikel 20 van de ordonnantie 

betreffende de organisatie van de gasmarkt, het bedrijf Electrabel de schuldenaar van de regionale 

bijdragen. Het bedrijf rekent deze bijdragen door aan zijn klanten. Eén van de klanten zijn de in 

Brussel gevestigde instellingen en organen van de EU. Zij zijn van oordeel dat dit deel van de 

energiefactuur in strijd is met artikel 3, tweede alinea, van het aan het VWEU gehechte protocol 

nr. 7 betreffende de voorrechten en immuniteiten van de EU. De Belgische regering is echter de 

mening toegedaan dat de betrokken regionale bijdragen dienen voor de financiering van als 

openbare dienstverleningstaken aangemerkte taken met betrekking tot de levering van elektriciteit 

en gas en dat het bovengenoemde protocol er niet op van toepassing is.  

 

Het Hof, waarbij de Commissie een beroep wegens niet-nakoming instelde, volgde het 

standpunt van de Commissie door te oordelen dat deze bijdragen moeten worden beschouwd als 

indirecte belastingen die vallen onder artikel 3, tweede alinea, van protocol nr. 7. In tegenstelling 

tot het door de Belgische regering verdedigde standpunt, kunnen de bijdragen niet 

als  "eenvoudige vergoedingen voor diensten van algemeen nut" worden aangemerkt omdat zij niet 

aan de twee cumulatieve voorwaarden voldoen, namelijk: (i) dat de dienst van algemeen nut moet 

worden geleverd of althans moet kunnen worden geleverd aan degenen die deze indirecte belasting 

/ bijdrage dienen te betalen en (ii) dat er een rechtstreeks en evenredig verband moet bestaan 

tussen de werkelijke kostprijs van deze dienst en het door de ontvanger ervan betaalde recht.  
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� Hogere voorzieningen 

 

Arrest van het Hof van 30 juni 2016, België/Commissie, C-270/15 P  

De Belgische regering heeft besloten om met ingang van 1 januari 2001 verplichte BSE-tests 

te financieren. Deze tests hebben als doelstelling om de epidemie van ‘boviene spongiforme 

encefalopthie’ (BSE) te bestrijden. Als reactie hierop besloot de Commissie in november 2008 een 

onderzoek uit te voeren naar mogelijke staatssteun. Het onderzoek richt zich tot de financiering 

door de Belgische regering van tests ter opsporing van alle overdraagbare spongiforme 

encefalopthieën (TSE’s) die uitgevoerd zijn  gedurende de periode van 1 januari 2001 tot 31 

december 2005. Het onderzoek gevoerd door de Commissie resulteerde in besluit 2011/678 van 27 

juli 2011 waarin de Commissie stelde dat de verplichte opsporingstests die integraal werden 

gefinancierd door de Belgische regering een vorm van staatssteun zijn die onverenigbaar zijn met 

de interne markt. De Belgische regering betwist het standpunt van de Commissie en heeft het 

Gerecht verzocht dit besluit nietig te verklaren (Arrest België/Commissie, T-538/11). Het Gerecht 

verwierp het beroep. Vervolgens stelde de Belgische regering een hogere voorziening in bij het Hof.  

 

De Belgische regering is van mening dat het Gerecht, wat het bestaan van een selectief 

voordeel in de zin van artikel 107, lid 1 VWEU betreft, blijk heeft gegeven van onjuiste 

rechtsopvattingen en zijn motiveringsplicht niet is nagekomen. Het Hof deelt het standpunt van de 

Belgische regering niet en wijst de twee aangevoerde middelen af en bijgevolg ook de hogere 

voorziening. 

Ten eerste bevestigt het Hof het standpunt van het Gerecht dat stelt dat men onder de 

lasten die normaliter op het budget van een onderneming drukken ook de extra kosten kunnen 

worden ondergebracht die ondernemingen moeten dragen ten gevolge van op een economische 

activiteit van toepassing zijnde wettelijke of bestuursrechtelijke verplichtingen, of bij 

overeenkomst aangegane verbintenissen. Het Hof benadrukt dat dit ook van toepassing is indien de 

verplichtingen worden opgelegd door de overheid. In tegenstelling tot wat de Belgische regering 

aanvoerde, heeft dit geen invloed op de kwalificatie als lasten die de ondernemingen normaliter 

moeten dragen. Verder stelt het Hof ook dat het feit dat de verplichtingen inzake de bestrijding 

van BSE niet zijn geharmoniseerd, geen afbreuk doen aan de kwalificatie van een economisch 

voordeel. Ook benadrukt het Hof, in tegenstelling tot wat de Belgische regering heeft geopperd, 

dat niet het doel – in casu volksgezondheid -  van een verplichting relevant is maar wel het gevolg 

om tot een besluit te komen dat er sprake is van staatssteun.  

Ten tweede heeft het Hof ook dezelfde visie als het Gerecht wat betreft de selectiviteit 

van het economisch voordeel. Het Hof is van mening dat de financiering door België van de BSE-

tests ten goede komt aan alle marktdeelnemers van de rundvleessector met als gevolg dat de 

andere sectoren deze tests niet kosteloos konden uitvoeren. In tegenstelling tot het door de 
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Belgische regering verdedigde standpunt, kan het Gerecht dus geen onjuiste rechtsopvatting 

worden verweten door te oordelen dat de Commissie de betrokken maatregel terecht had 

aangemerkt als selectief in de zin van artikel 107, lid 1 VWEU. 
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� Tussenkomsten in hogere voorzieningen 
 

Arrest van het Hof van 21 december 2016, Front Polisario, C-104/16 P 

Met zijn hogere voorziening verzoekt de Raad van de EU om vernietiging van het arrest van 

het Gerecht van 10 december 2015, Front Polisario/Raad (T-5112/12). In deze zaak vroeg het Front 

Polisario (een onafhankelijkheidsbeweging voor de Westelijke Sahara) om de nietigverklaring van 

besluit 2012/497/EU van de Raad van 8 maart 2012 inzake de sluiting van een overeenkomst tussen 

de EU en Marokko betreffende liberaliseringsmaatregelen voor het onderlinge handelsverkeer van 

bepaalde landbouw- en visserijproducten. Het Gerecht besloot dat Front Polisario rechtstreeks en 

individueel was geraakt door het besluit omdat de overeenkomst ook van toepassing was op de 

Westelijke Sahara, wat werd afgeleid uit de regels van algemeen internationaal gewoonterecht 

zoals vervat in artikel 31 van het Verdrag van Wenen. De conclusie luidde dat de Raad zijn 

verplichting om vóór de vaststelling van het besluit alle relevante gegevens van het geval te 

onderzoeken niet was nagekomen en dat het besluit bijgevolg nietig moest worden verklaard voor 

zover het de toepassing van de liberaliseringsovereenkomst op het gebied van de Westelijke Sahara 

goedkeurt.  

In hoger beroep intervenieerde België aan de zijde van de Raad en argumenteerde dat het 

Gerecht zijn controlebevoegdheid op de legaliteit van het betwiste besluit van de Raad heeft 

overschreden en dat het Gerecht niet kan eisen dat de Raad onderzoekt of de productieactiviteiten 

van exportproducten fundamentele rechten zouden schenden. Het Hof vernietigt in dit hoger 

beroep het arrest van het Gerecht in een versnelde procedure. Het Hof onderzoekt eerst of de 

conclusie van het Gerecht betreffende de toepassing van de liberaliseringsovereenkomst op het 

gebied van de Westelijke Sahara juist is. Ingevolge het gewoonterechtelijk beginsel van 

zelfbeschikking, zoals vervat in artikel 1 van het Handvest van de VN en vermeld in het advies van 

het Internationaal Gerechtshof over de Westelijke Sahara, kunnen volgens het Hof de woorden 

“grondgebied van Marokko” in de associatieovereenkomst niet aldus worden uitgelegd dat de 

territoriale werkingssfeer de Westelijke Sahara omvat. Verder volgt uit artikel 29 van het Verdrag 

van Wenen dat een verdrag elke partij enkel kan verbinden buiten hun respectievelijke 

grondgebieden indien hier expliciet in wordt voorzien, wat niet het geval is in de 

liberaliseringsovereenkomst. De vaststelling dat de werkingssfeer van de overeenkomst het gebied 

van de Westelijke Sahara omvat, druist bovendien in tegen het advies van het Internationaal 

Gerechtshof dat bepaalt dat het gebied van de Westelijke Sahara kan worden beschouwd als 

“derde” in de zin van het beginsel van de relatieve werking van verdragen, een derde die in casu 

geen toestemming heeft gegeven om gebonden te zijn. Volgens de juiste toepassing van de 

voorrangsregeling in artikel 30, lid 2 van het Verdrag van Wenen heeft het eerder in werking 

getreden associatieverdrag overigens voorrang op de liberaliseringsovereenkomst, waaruit volgt dat 

elke onverenigbaarheid moet worden voorkomen. Het Gerecht heeft bijgevolg onjuist geoordeeld 

dat de Raad en de Commissie impliciet zouden hebben aanvaard dat zowel de associatie- als de 



 

 

47 

liberaliseringsovereenkomst toepasselijk zijn op de Westelijke Sahara, omdat zij niet expliciet 

anders hebben gestipuleerd. Tot slot heeft het Gerecht niet onderzocht of een feitelijke toepassing 

van sommige bepalingen op het gebied van de Westelijke Sahara wees op een bestaande 

overeenstemming tussen partijen, zoals vereist in artikel 31, lid 3, onder b), van het Verdrag van 

Wenen. Dergelijke overeenstemming zou bovendien indruisen tegen de beginselen van 

zelfbeschikking, de relatieve werking van verdragen en het dwingende beginsel van goede trouw in 

het internationale recht. 

Het Hof vernietigt hiermee het bestreden arrest door te oordelen dat de 

liberaliseringsovereenkomst niet van toepassing is op het gebied van de Westelijke Sahara. Het 

oordeelt vervolgens zelf dat uit de niet-toepassing van de overeenkomst op het gebied van de 

Westelijke Sahara, Front Polisario niet rechtstreeks en individueel is geraakt door het besluit van 

de Raad en het beroep bijgevolg niet-ontvankelijk moet worden verklaard.  
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� Zaken voor het Hof van de Europese Vrijhandelsassociatie 

 

Arrest van het EFTA-Hof van 2 juni 2016, Walter Waller, E-24/15  

In deze zaak moest het EFTA-Hof zich buigen over de inhoud van artikel 87, lid 2 van 

Verordening 987/2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 

883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, dat stelt dat het bevoegde 

sociale zekerheidsorgaan is gebonden door het medische rapport dat hij aan het orgaan van de 

woonstaat van één van zijn sociaal verzekerden heeft gevraagd. Meer specifiek stelde zich de vraag 

naar de bindende kracht van dit rapport voor de bevoegde sociale zekerheidsinstelling en de 

nationale rechters van deze lidstaat.  

 

Het EFTA-Hof kwam net zoals de Belgische regering tot het besluit dat de bindende kracht 

enkel betrekking heeft op de medische gegevens. De juridische beoordeling of de sociaal 

verzekerde hierdoor ook in het bevoegde land recht heeft op een uitkering, komt volledig toe aan 

het bevoegde sociale zekerheidsorgaan.  

 

Het EFTA-Hof voegde hieraan toe dat de bindende kracht van deze medische gegevens zich 

ook uitstrekt tot de nationale rechters. In tegenstelling tot het EFTA-Hof had België gewezen op 

het feit dat deze bindend kracht enkel geldt binnen de grenzen van het nationale procesrecht. 
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� STATISTIEKEN VAN ZAKEN DIE BIJ HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE EN BIJ 

HET HOF VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE AANHANGIG WERDEN GEMAAKT EN IN 

2016 ZIJN AFGESLOTEN  

 

Dit vijfde deel geeft een statistisch overzicht van het optreden van België in 2016 voor de 

Europese rechterlijke instanties en het EFTA-Hof. 

In 2016 nam België deel aan 35 zaken waarin een arrest of een beschikking werd 

uitgesproken.  

Deze 35 zaken zijn onderverdeeld als volgt:  

- 32 prejudiciële vragen; 

- 2 beroepen wegens niet-nakoming; 

- 1 tussenkomst.  

 

 

Diagram 1 illustreert de verdeling van de in 2016 afgesloten zaken per type zaak.  

Diagram 1: verdeling per type zaak  
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Prejudiciële vragen  

Diagram 2 toont het aandeel van de prejudiciële vragen die werden gesteld door de 

Belgische rechterlijke instanties en die van de buitenlandse rechterlijke instanties met betrekking 

tot dewelke België opmerkingen heeft ingediend. België is tussengekomen in 18 door België 

aanhangig gemaakte prejudiciële zaken en in 14 door andere lidstaten aanhangig gemaakte 

prejudiciële zaken. De verdeling per land van het aantal zaken die niet door België zijn ingediend 

en waarin België is tussengekomen, is als volgt: Frankrijk (2), Duitsland (2), Italië (2), Oostenrijk 

(2), Zweden (1), Spanje (1), Portugal (1), Polen (1), Nederland (1) en Liechtenstein (1).  

 

Diagram 2: Herkomst prejudiciële vragen  
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Diagram 3 toont de verdeling van de prejudiciële vragen waarin België is tussengekomen op 

basis van de richting van het uitgesproken arrest. De regeringen van de lidstaten formuleren in hun 

opmerkingen immers een voorstel van antwoord op de vragen die worden gesteld door de nationale 

rechters.  

 

Diagram 3: Richting van het arrest  
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Tabel 1 illustreert de verdeling, naar materie, van de prejudiciële zaken waarin België is 

tussengekomen.  

 

Tabel 1 

Landbouw 1 

Staatssteun 2 

Asiel/migratie 1 

Justitiële samenwerking in burgerlijke 

zaken  1 

Milieu 3 

Fiscaliteit  4 

Vrijheid van vestiging  3 

Vrij verkeer van werknemers  3 

Vrij verkeer van diensten 5 

Overheidsopdrachten 1 

Handelspraktijken/ 

Consumentenbescherming  2 

Intellectuele eigendom 1 

Gegevensbescherming 1 

Sociale zekerheid  1 

Telecommunicatie 2 

Douane-unie 1 
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Diagram 4 toont het aantal prejudiciële vragen per lidstaat. Met 26 prejudiciële vragen die 

het in 2016 aan het HJEU heeft voorgelegd, staat België op de 4e plaats (ex aequo met Nederland).  

 

Diagram 4 

Aantal prejudiciële vragen per lidstaat  
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Beroepen wegens niet-nakoming 

In 2016 werd 1 beroep wegens niet-nakoming afgesloten: 

o België werd veroordeeld. 
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� BIJLAGE: LIJST VAN DE ZAKEN WAARIN BELGIË PARTIJ WAS OP 31 DECEMBER 2016  

 

Nummer  Partijen  Onderwerp  

2010   

T-109/10 Luxemburg/Commissie Regionaal beleid 

T-119/10 Nederland/Commissie Regionaal beleid 

   

2014   

C-573/14 Lounani (België)  Asiel en terrorisme 

C-591/14 Commissie/België  Staatssteun 

T-664/14  België/Commissie  Staatssteun 

   

2015   

A-2/15 Overeenkomst EU en Singapore Handelsbeleid  

C-68/15 X (België) Vrijheid van vestiging  

C-126/15 Commissie/Portugal Fiscaliteit 

C-133/15 Chavez (Nederland) Asiel en migratie 

C-157/15 Samira Achbita (België) Vrij verkeer van personen 

C-283/15 X (Nederland) Fiscaliteit 

C-339/15 Vanderborght (België) Consumentenbescherming 

C-356/15 Commissie/België  Sociale zekerheid 

 C-414/15 P Sitchting Woonlinie e.a./Commissie Staatssteun 

C-415/15 P Stichting Woonpunt e.a./Commissie Staatssteun 

C-448/15 Wereldhave Belgium e.a. (België) Fiscaliteit 

C-507/15 Agro Foreign Trade & Agency (België) Vrij verkeer van diensten 

C-518/15 Matzak (België) Sociaal beleid 

C-544/15 Fahimian (Duitsland) Asiel en migratie 

C-570/15 X (Nederland) Sociale zekerheid 

C-573/15 Oxycure Belgium (België) Fiscaliteit 
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C-580/15 Van der Weegen en Pot (België) Fiscaliteit 

C-585/15 Tiense Suikerraffinaderij (België) Landbouw 

C-591/15 
The Gibraltar Betting and Gaming Association 
Limited and The Queen (Verenigd Koninkrijk) 

Vrij verkeer van diensten 

C-620/15 A-Rosa Flussschiff (Frankrijk) Vrij verkeer van personen 

C-643/15 Slovakije/Commissie Asiel en migratie 

C-647/15 Hongarije/Commissie Asiel en migratie 

C-682/15 Berlioz Investment Fund SA (Luxemburg) Fiscaliteit 

C-685/15 Online Games e.a. (Oostenrijk) Vrij verkeer van diensten  

   

2016   

C-3/16 Aquino (België) Institutioneel recht 

C-16/16 P België/Commissie  Kansspelen (T-721/14) 

C-18/16 K (Nederland) Asiel en migratie 

C-39/16 Argenta Spaarbank (België) Fiscaliteit 

C-49/16 Unibet International (Hongarije) Vrij verkeer van diensten 

C-60/16 
Mohammad Khir Amayry (Zweden) 

 
Asiel en migratie 

C-82/16 K e.a. (België) Asiel en migratie 

C-102/16 Vaditrans (België) Vervoer 

T-131/16 België/Commissie  (Excess profit rulings) Staatssteun 

C-133/16 Ferenschild (België) Consumentenbescherming 

C-147/16 
Karel de Grote - Hogeschool Katholieke 
Hogeschool Antwerpen (België) 

Consumentenbescherming 

C-168&169/16 Nogueira e.a. (België) 
Justitiële samenwerking in 
burgerlijke zaken 

C-181/16 Gnandi (België) Asiel en migratie 

C-184/16 Petrea (Griekenland) Richtlijn 2004/38 

C-192/16 Fisher (Verenigd koninkrijk) 
Vrijheid van vestiging en 
vrij verkeer van kapitaal 

T-192/16 NF/Europese Raad Asiel en migratie 

C-193/16 Vannucci (Spanje) Richtlijn 2004/38 
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T-193/16 NG/Europese Raad Asiel en migratie 

C-199/16 Nianga (België) Asiel en migratie 

C-210/16 
Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein 
(Duitsland) 

Gegevensbescherming 

C-253/16 
Flibtravel International en Leonard Travel 
International (België) 

Vervoer  

T-257/16 NM/Europese Raad Asiel en migratie 

T-287/16 België/Commissie  Landbouw en visserij 

C-322/16 Global Starnet (Italië ) Kansspelen 

C-331&366/16 K. e.a. (België) Richtlijn 2004/38 

C-348/16 Sacko (Italië) Asiel en migratie 

C-349/16 T.KUP (België) Douane 

C-356/16 Wamo en Van Mol (België) (geschorst) Consumentenbescherming 

C-359/16 Altun e.a. (België) Vrij verkeer van personen 

C-365/16 
Association française des entreprises privées 
e.a. (Frankrijk) 

Fiscaliteit 

C-367/16 Piotrowski (België) 
Ruimte van vrijheid, 
veiligheid en 
rechtvaardigheid 

C-368/16 Assens Havn (Denemarken) 
Ruimte van vrijheid, 
veiligheid en 
rechtvaardigheid 

C-372/16 Sahyouni (Duitsland) 
Ruimte van vrijheid, 
veiligheid en 
rechtvaardigheid 

C-391/16 M. (Tsjechië) Asiel en migratie 

C-426/16 
Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties 
Provincie Antwerpen e.a. (België) (geen 
tussenkomst)  

Volksgezondheid 

C-444&445/16 Immo Chiaradia (België) (geen tussenkomst)  Vrijheid van vestiging 

C-496/16 Aranyosi (Duitsland) 
Ruimte van vrijheid, 
veiligheid en 
rechtvaardigheid 

C-522/16 A (Nederland) Douane 

C-527/16 Alpenrind e.a. (Oostenrijk) Sociale zekerheid 

C-548/16 Biologie Dr Antoine (België) Vrijheid van vestiging  
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C-557/16 Astellas Pharma (Finland) Volksgezondheid 

C-558/16 Mahnkopf (Duitsland) 
Justitiële samenwerking in 
burgerlijke zaken 

C-568/16 Rasool (Duitsland) Vrij verkeer van diensten 

C-638/16 PPU X en X (België) Asiel en migratie 

T-726/16 VFP/Commissie (België) Post – Staatssteun 

 


