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AFKORTINGEN

- Handvest van de grondrechten van de Europese Unie: Handvest
- Europees Hof voor de Rechten van de Mens : EHRM
- Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens : EVRM
- De benaming «Hof van Justitie van de Europese Unie» doelt op twee rechtsinstanties, namelijk het Hof
van Justitie en het Gerecht: HJEU
- Hof van Justitie: Hof
- Hof van de Europese Vrijhandelsassociatie: 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
- Europese Unie: EU
Bron : Hof van Justitie van de Europese Unie
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Het HJEU (dat bestaat uit een Hof en een Gerecht) is vrij algemeen bekend. Dat is iets minder het geval voor het EFTA-Hof. Het is echter minder geweten hoe nationale overheden en deze internationale
rechterlijke instanties met elkaar te maken hebben. Dit jaarverslag geeft, met België als leidraad, een
antwoord op deze vraag. Het bevat een voorstelling van de gemachtigden van de Belgische regering
die België bij het HJEU en het EFTA-Hof vertegenwoordigen, geeft inzicht in hun werk en een kijk op
de arresten en ordonnanties die door deze instanties worden uitgesproken in zaken die België aanbelangen.

WOORD VOORAF

Het verslag begint met een overzicht van de meest prominente feiten van 2019. Dan volgt de voorstelling van de Directie Europees recht van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, die het
verslag schrijft, en een beschrijving van haar taken. Vervolgens is er een overzicht van de Belgen die
momenteel in de rechterlijke instanties van de EU zetelen en een samenvatting van elke zaak die België
aanbelangt en waarvoor in 2019 een arrest of beschikking werd uitgesproken. De zaken zijn ingedeeld
per thema. Om een actueel beeld te geven per onderwerp, is er een laatste rubriek met een thematische
opsomming van de zaken waarbij België betrokken is en die bij de publicatie van dit rapport nog aanhangig zijn. Het laatste deel bevat statistische gegevens over de activiteiten van België bij het HJEU en
het EFTA-Hof in 2019.
Vooraleer de aandacht toe te spitsen op de activiteiten van België bij de rechterlijke instanties van de EU
en het EFTA-Hof, wordt de activiteit van deze instanties in 2019 aan de hand van enkele cijfers geïllustreerd: het Hof ontving 966 nieuwe zaken (849 in 2018) ; bij het Gerecht werden 939 nieuwe zaken
aanhangig gemaakt (834 in 2018) ; het EFTA-Hof behandelde 13 zaken (7 in 2018).
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PROMINENTE FEITEN IN 2019
Februari

Het Gerecht stelt België in het gelijk en verklaart
het besluit van de Commissie nietig, waarbij het
Belgische stelsel van “Excess profit rulings” als
staatsteun werd beschouwd (zaak T-131/16).
(14/2)

Mei

April

CETA -verdrag: als antwoord op de adviesaanvraag
van België verklaart het Hof dat de maatregelen
inzake de beslechting van investeringsgeschillen
tussen investeerders en Staten, waarin de brede economische en handelsovereenkomst tussen Canada,
enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten,
anderzijds, voorziet, (onder bepaalde voorwaarden) verenigbaar zijn met het primair Unierecht.
(30/4)

Onder elk EU-voorzitterschap heeft ook een vergadering plaats van de gemachtigden van alle regeringen bij het HJEU. Dit jaar reisden de Belgische
gemachtigden naar Boekarest. Deze vergaderingen
zijn een gelegenheid om presentaties door rechters
van het HJEU bij te wonen en om van gedachten te
wisselen over praktische zaken zoals de organisatie
en het verloop van de terechtzittingen, de vertaling
van de processtukken, de samenwerking met nationale deskundigen enz. Het land dat voorzitter is
van de EU brengt bij het HJEU dan achteraf verslag
uit over de conclusies van de vergaderingen.
(16-18/5)

Juli

Zaak C-543/17 – Commissie tegen België. Het
Hof veroordeelt België tot de betaling van een
financiële sanctie van 5000 euro per dag en
doet voor het eerst uitspraak over de uitlegging
die moet worden gegeven aan artikel 260, lid 3,
VWEU.

Juni

Het Hof spreekt zich uit over een maatregel tot
hervorming van het Poolse gerechtelijk apparaat
in zaak C-619/18 – Commissie tegen Polen. De
maatregel is in strijd bevonden met het beginsel van de rechtsstaat. Het arrest is het 1ste van
een hele reeks arresten, gelet op het aantal rechtstreekse beroepen en verzoeken om prejudiciële beslissingen in verband met de rechtsstaat,
die in 2018 en 2019 zijn ingediend. België is in
verschillende van deze zaken tussengekomen.
(24/6)

September

Zaak C-411/17. Het Hof is van oordeel dat België
een milieueffectbeoordeling had moeten uitvoeren
vooraleer de wet goed te keuren die de datum van
het einde van de industriële elektriciteitsproductie van de kerncentrales Doel 1 en Doel 2 uitstelt.
Het Hof voegt er evenwel aan toe dat het voor een
lidstaat mogelijk is te worden vrijgesteld van deze
verplichting om een reëel en ernstig risico af te
wenden dat de elektriciteitsbevoorrading wordt
onderbroken, en waaraan niet het hoofd zou kunnen worden geboden met andere middelen en alternatieven.
(29/7)

JAARVERSLAG J2- 2019

Uitvoering van de 3de en laatste fase van de hervorming van het Gerecht met de benoeming van
7 nieuwe rechters. Met de nieuwe benoemingen en
als gevolg van het vertrek van de Britse rechters, telt
het Gerecht nu 51 rechters in plaats van de 28 van
voor de hervorming.
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Bewaring van en toegang tot persoonsgegevens.
Terechtzitting in de zaken C-623/17, C-511,
512&520/18.
In de rechtspraak Tele2 Sverige et Watson e.a.,
heeft het Hof geoordeeld dat de lidstaten de aanbieders van elektronische communicatiediensten
geen algemene verplichting zonder onderscheid
tot bewaring van persoonsgegevens kunnen
opleggen. De vier zaken geven uitdrukking aan
de bezorgdheid van bepaalde lidstaten die naar
hun aanvoelen een instrument verliezen dat ze
noodzakelijk achten voor de waarborging van de
nationale veiligheid en voor de bestrijding van
misdaad en terrorisme. België is tussengekomen
in deze zaken en heeft deelgenomen aan de terechtzitting.
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November

Zaak C-842/19 – Commissie tegen België. België
ontvangt van de Commissie een verzoekschrift
met het bezwarend besluit dat België arrest
C-110/17 van het Hof van april 2018, niet heeft
uitgevoerd. De Commissie vraagt dat België wordt veroordeeld tot een dwangsom van
22.076,55 euro per dag, alsmede tot de betaling
van een forfaitair minimumbedrag van 2.029.000
euro.

Vergadering van de gemachtigden van alle regeringen bij het HJEU in Boekarest.
(21-23/11)

Zaak T-287/16 RENV. Volgens de Commissie vormt de beslissing van België om geen cassatieberoep
in te stellen in de gerechtelijke procedure wegens
een in de suikersector gepleegde fraude, een nalatigheid. Het Gerecht volgt het door België verdedigde standpunt en beklemtoont in het bijzonder de
specifieke rol van de advocaat bij het Hof van Cassatie in het Belgische rechtsstelsel en wijst er tevens
op dat in het onderhavige geval, de slaagkansen van
deze procedure voorspelbaar gering waren.
(26/11)

De Belgische rechter moet zich uitspreken over het
door Spanje ingediende verzoek tot uitlevering van
Carles Puigdemont maar wacht een arrest van het
Hof af over de immuniteit van de leden van het EP
(C-502/19). In deze zaak heeft een Spaanse politicus
(Oriol Junqueras), die had deelgenomen aan de organisatie van een referendum over zelfbeschikking
in Catalonië en die op 26 mei 2019 werd verkozen
in het EP, beroep ingesteld tegen de weigering om
hem gevangenisverlof te verlenen om te voldoen
aan een door het Spaanse recht voorgeschreven
formaliteit, namelijk de eed afleggen voor een verkiezingscommissie, vooraleer lid te worden van het
EP. Het Hof heeft geoordeeld dat een persoon die
in het EP wordt verkozen, de hoedanigheid verwerft van lid van het Europees Parlement als gevolg
van, en op het tijdstip van de bekendmaking van
de verkiezingsuitslagen, waardoor de verkozene de
immuniteiten geniet die zijn vastgelegd in het protocol.

Bijeenkomst van de gemachtigden van de regeringen bij het HJEU met de rechters van het HJEU.
Deze bijeenkomst was een gelegenheid om de vragen en voorstellen van de gemachtigden te bespreken, die het Finse voorzitterschap had doorgestuurd naar het Hof. Op deze bijeenkomsten kan
informeel overleg worden gepleegd over praktische
kwesties.

December

Zaak C-627/19 PPU met betrekking tot de Belgische procedure voor de uitvaardiging van een
Europees aanhoudingsbevel. Het Hof bevestigt
dat niet moet worden voorzien in de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen de beslissing
van de Belgische procureur om een Europees
aanhoudingsbevel uit te vaardigen voor de uitvoering van een straf.
Het Hof heeft de argumentatie van de Belgische
regering gevolgd.
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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. Ze 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 2019
kwamen Stephen Baeyens en Maïté Van Regemorter, J2 versterken wat het
team op 8 gemachtigden brengt (begin 2020 waren het er opnieuw 7, omdat
de arbeidsovereenkomst van een medewerker ten einde liep). Het team wordt
bijgestaan door een griffie.

Van linksboven naar rechtsonder :
Carinne Pochet (directeur), Pierre Cottin (gemachtigde), Jean-Christophe Halleux (gemachtigde), Maïté Van Regemorter (gemachtigde) en Nadine Moens
(griffier). Liesbet Van den Broeck (gemachtigde), Marie Jacobs (gemachtigde),
Cynthia Sortino (griffier) en Florence Misson (griffier).
Stephen Baeyens (gemachtigde), afwezig.
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TAKEN VAN DE DIRECTIE
EUROPEES RECH
DE OPMERKINGEN VAN DE BELGISCHE STAAT IN HET KADER VAN PREJUDICIËLE ZAKEN

VERDEDIGING VAN DE BELGISCHE STAAT IN RECHTSTREEKSE BEROEPEN

Wanneer in een geschil voor een rechterlijke instantie van een lidstaat problemen met betrekking tot de toepassing van het Unierecht rijzen,

De Directie Europees Recht is belast met de verdediging van de belangen van België in rechtstreekse beroepen die bij het Hof aanhangig

heeft de nationale rechter de mogelijkheid, en als zijn uitspraak naar het nationaal recht niet vatbaar is voor hoger beroep, zelfs de verplichting om

worden gemaakt. Rechtstreekse beroepen zijn beroepen die door of tegen de Europese Commissie of, in zeer zeldzame gevallen, beroepen wegens

een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof over de uitlegging of geldigheid van het Unierecht. Het is immers ondenkbaar dat een nationale rechter

niet-nakoming tussen lidstaten van de Europese Unie; beroepen tot nietigverklaring tegen een handeling van een instelling van de Europese Unie, be-

zelf een vraag over de uitlegging van het Unierecht zou beantwoorden of zelf een handeling naar het Unierecht ongeldig zou verklaren. Een dergelijke

roepen wegens nalaten omdat een instelling van de Europese Unie nagelaten heeft een handeling te stellen die ze had moeten stellen, alsmede beroepen

mogelijkheid zou leiden tot een verschil in uitlegging van het Unierecht tussen de lidstaten en tot de situatie waarin een handeling van de Unie in

tot schadevergoeding tegen de Europese Unie (buitencontractuele aansprakelijkheid). De tussenkomsten van België in een rechtstreeks beroep, met als

bepaalde lidstaten geldig en in andere lidstaten ongeldig zou zijn. Om een dergelijke situatie te vermijden, komt het toe aan het Hof om soortgelijke

doel een van de partijen bij het rechtsgeding te steunen (bijvoorbeeld een andere lidstaat die het voorwerp vormt van een procedure wegens niet-na-

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

koming vanwege de Europese Commissie) alsmede een hogere voorziening die België instelt tegen een voor de Belgische Staat nadelige uitspraak van

van het Unierecht. Deze uitlegging is niet alleen voor hem bindend, maar tevens voor alle nationale rechters die een uitspraak zouden moeten doen

het Gerecht, behoren ook tot het takenpakket van de Directie Europees Recht.

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 bindend voor alle nationale rechterlijke instanties, alsook

In 2019, werd één arrest gewezen na een beroep wegens niet-nakoming dat de Commissie tegen België had ingesteld. Dit beroep heeft geleid

voor de instellingen van de EU.

tot een veroordeling van België tot de betaling van een financiële sanctie in de vorm van een dwangsom per dag (zaak C-543/17). Nog in 2019 heeft de
Commissie in twee andere zaken wegens niet-nakoming afgezien van haar beroep omdat België de nodige maatregelen had genomen in de loop van

In 2019 legden de Belgische rechterlijke instanties 38 prejudiciële vragen voor aan het Hof, waarmee België voor dat jaar op de zesde plaats

de procedure. Beide zaken werden dan ook doorgehaald in het register van het Hof (zaken C-564/17 en C-676/18).

staat inzake het aantal prejudiciële vragen, (na Duitsland, Italië, Spanje, Roemenië en Polen). De rechterlijke instanties van de twee laatstgenoemde
lidstaten waren in 2019 uitzonderlijk actief op het gebied van de rechtsstaat.

Van zijn kant stelde België een hogere voorziening in tegen een arrest van het Gerecht en een beroep tot nietigverklaring tegen een besluit
van de Commissie. Het Hof aanvaardde de hogere voorziening en volgde het door België verdedigde standpunt in het beroep tot nietigverklaring.

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

België is ook tussengekomen in zes in 2019 afgedane rechtstreekse zaken (drie beroepen tot nietigverklaring en drie beroepen wegens

de geldigheid van het Unierecht. In beginsel dient de Belgische regering opmerkingen in bij elke prejudiciële vraag die afkomstig is van een Belgische

niet-nakoming waarbij de Commissie afstand van geding heeft gedaan).

rechter. In 2019 werden 36 arresten en beschikkingen gewezen in prejudiciële vragen waarbij België betrokken was. In een 37ste zaak waarin België is

DE ADVIESPROCEDURE

tussengekomen, heeft het Hof de doorhaling gelast als gevolg van de intrekking van het verzoek door de verwijzende rechter. In 2019, heeft het Hof
zich ook uitgesproken in 15 prejudiciële zaken van Belgische rechters maar waarin de regering niet is tussengekomen. Wanneer België niet tussenkomt

In 2019 was deze procedure in België een druk besproken onderwerp en dat had alles te maken met het “CETA”-advies van het Hof. Door

heeft dat verschillende redenen: de Belgische regering moet niet tussenkomen wanneer de partij bij het hoofdgeding een overheidsdienst of een deels-

middel van deze procedure kunnen de lidstaten, het Europees Parlement, de Raad en de Commissie het advies inwinnen van het Hof over de verenig-

taat is aangezien zij in eigen naam mogen optreden voor het Hof; ook wanneer beide partijen bij het hoofdgeding Belgische autoriteiten zijn, kan de

baarheid van een voorgenomen overeenkomst met de verdragen. De bepalingen van een door de Unie gesloten internationale overeenkomst maken

Belgische regering geen standpunt kenbaar maken. Voorts bestaat de mogelijkheid dat het antwoord van het Hof aan de hand waarvan de Belgische

vanaf de inwerkingtreding integraal deel uit van de rechtsorde van de Unie en daarom moet de overeenkomst in overeenstemming zijn met de verdra-

rechter het bij hem aanhangige geding kan beslechten, geen effect heeft op het Belgische rechtsstelsel of de Belgische rechtspraktijk of nog dat de be-

gen. Indien het Hof afwijzend adviseert, kan de overeenkomst niet in werking treden, behoudens in geval van wijziging ervan.

voegde Belgische autoriteiten geen overeenstemming kunnen bereiken. Van de 15 bovenbedoelde zaken zijn er drie ingetrokken door de verzoekende
rechter. Over twee zaken heeft het Hof rechtstreeks uitspraak gedaan bij beschikking omdat het antwoord op de gestelde vragen duidelijk viel af te

Wat het CETA-advies betreft (Advies 1/17), is de procedure ingeleid door België en heeft het Hof, onder bepaalde voorwaarden, de betwiste

leiden uit de bestaande rechtspraak van het Hof.

bepalingen van het ontwerpakkoord verenigbaar verklaard met de verdragen. In het deel “Rechtspraak » van dit verslag, staat de samenvatting van het
advies. Meer informatie ter zake is te vinden in het gedeelde van dit jaarverslag over de rechtspraak van het Hof.

DE JURIDISCHE ADVIEZEN
De Directie Europees Recht kan eveneens worden gevraagd 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 deelstaat.
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DE BELGEN BIJ HET HOF
VAN JUSTITIE VAN DE
EUROPESE UNIE
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 en het Gerecht.

In 2019 waren drie 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, is op 9 oktober 2018 door de rechters opnieuw verkozen tot Voorzitter van het Hof. België heeft
ook twee rechters bij het Gerecht: de heer Paul Nihoul, benoemd in 2016 en de heer Geert de Baere, benoemd in 2017 na de hervorming
van het Gerecht.

2011 was het begin van een grootschalige hervorming van het Gerecht. De forse toename van de werklast maakte het noodzakelijk deze rechtsinstantie meer personeel te geven en het aantal rechters te verhogen . In 2015 was de werkgroep klaar met de besprekingen
over de verhoging van het aantal rechters en over de aanstellingsprocedure. 2016 was het jaar waarin de hervorming gestalte kreeg. De laatste
van de drie fasen werd voltooid in september 2019 met de benoeming van 7 nieuwe rechters. Het Gerecht is dus van 28 naar 53 rechters gegaan.

De gemachtigden van J2 gaan geregeld naar Luxemburg om er met de Belgische leden van het Hof overleg te plegen over praktische kwesties die dagelijks aan de orde zijn bij de afhandeling van de procedures voor het Hof en over problemen die zich voordoen 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..

Meer rechters bij het Gerecht biedt nu ook meer ruimte voor een hervorming van de interne organisatie van de twee rechtsinstanties en dus voor een verdere verbetering van de efficiëntie. Daarom nam de werkgroep in 2018 het voorstel van het Hof onder de loep om
de bevoegdheidsverdeling tussen het Hof en het Gerecht opnieuw te bekijken. De nieuwe verdeling werd in 2019 goedgekeurd via wijzigingen van protocol nr. 3 betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de EU, die op hun beurt ook hebben geleid tot wijzigingen van
het Reglement voor de procesvoering van het Hof. De wijzigingen van het Protocol zijn op 1 mei 2019 in werking getreden. Tot op heden
zijn de volgende wijzigingen goedgekeurd: alle geschillen in verband met het niet-nakomen door een lidstaat waarvoor financiële sancties
kunnen worden opgelegd, zijn aan het Hof voorbehouden (ongeacht of het de aanvankelijke vaststelling betreft van de niet-nakoming van
de verplichtingen die voortvloeien uit het Unierecht- in het kader van een gezamenlijk beroep krachtens artikel 258 VWEU en artikel
260, lid 3, VWEU- dan wel betwistingen die kunnen rijzen na een veroordeling tot betaling van een dwangsom of een forfaitaire som. Dit
betekent dat het Hof voortaan de beroepen tot nietigverklaring behandelt die de lidstaten instellen tegen handelingen van de Commissie
betreffende het niet-uitvoeren van een arrest van het Hof uit hoofde van artikel 260, lid 2 of 3, VWEU en dat vervolgens een procedure
wordt ingevoerd waarbij het Hof eerst zal bepalen of bepaalde hogere voorzieningen toelaatbaar zijn. Voortaan zal het Hof alleen hogere
voorzieningen onderzoeken die, geheel of gedeeltelijk, handelen over een vraag die belangrijk is voor de ontwikkeling van het Unierecht of
waarin de eenheid en de samenhang ervan aan de orde zijn. Deze “selectieprocedure” wordt alleen gevolgd wanneer het geschil al is onderzocht door een van de vier onafhankelijke bestuurlijke instanties: het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)
(Alicante, Spanje), het Communautair Bureau voor plantenrassen (CPVO) (Angers, Frankrijk), het Europees Agentschap voor chemische
stoffen (ECHA) (Helsinki, Finland) en het Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) (Keulen, Duitsland). Het betreft dus zaken die al het voorwerp waren van een administratief beroep vooraleer beroep werd ingesteld voor het Gerecht.

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 uitlegging van de rechtsregels van de Europese Economische Ruimte (EER). België kan, naar het voorbeeld van de prejudiciële vragen die aan het Hof van Justitie 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 vervolgens een «advisory opinion» verstrekt.
[1] Verordening (EU, Euratom) 2019/629 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 tot wijziging van Protocol nr. 3 betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie, PB L111, van 25.4.2019, p. 1.
[2] Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie van 25 september 2012 (PB L 265 van 29.9.2012) zoals gewijzigd op 9 april 2019 (PB L 111 du 25.04.2019, p. 73).
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RECHTSPRAAK VAN HET HOF VAN
JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE
EN VAN HET HOF VAN DE EUROPESE
VRIJHANDELSASSOCIATIE IN 2019

PREJUDICIËLE
ZAKEN

PREJUDICIËLE
ZAKEN

LANDBOUW EN
VISSERIJ

STAATSSTEUN

Arrest van het Hof van 19 december 2019, Cargill Deutschland,
C-360/18 (Duitsland

Beschikking van het Hof van 3 april 2019, Oracle Belgium BVBA tegen Belgische Staat,
C-318/18 (België, Nederlandstalige Rechtbank van eerste aanleg Brussel)

Cargill Deutschland is als isoglucoseproducent (hierna «Cargill») onderworpen aan het stelsel van productieheffingen in de
sector suiker als bedoeld in verordening nr. 1260/2001 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker
voor de verkoopseizoenen 2001/2002 tot 2005/2006. Na de arresten Jülich I en II van het Hof van 8 mei 2008 (C‑5/06 en C‑23/06
tot C‑36/06) en van 27 september 2012 (C‑113/10, C‑147/10 en C‑234/10) tot nietigverklaring van de verordeningen van de Commissie waarin de bedragen van die heffingen werden vastgesteld, hechtte de Raad zijn goedkeuring aan verordening nr. 1360/2013
teneinde met terugwerkende kracht het bedrag van die heffingen te corrigeren overeenkomstig de door het Hof gevalideerde methode. Op basis hiervan dient Cargill bij het hoofddouanekantoor Krefeld een verzoek in tot terugbetaling van de onverschuldigd betaalde heffingen voor de verkoopseizoenen 2001/2002 tot 2005/2006. Dit verzoek werd afgewezen omdat de voor dergelijke verzoeken
geldende verjaringstermijn van vier jaar vanaf het einde van het kalenderjaar waarin de belastingschuld is ontstaan, was verstreken.

Bij besluit van 11 januari 2016 oordeelde de Europese Commissie dat de door de dienst Voorafgaande Beslissingen van de Belgische fiscus
verleende vrijstelling van belasting op de zgn. ‘overwinst’ van de BVA Tekelec International voor de boekjaren  2009, 2010, 2011 en 2012  onrechtmatige staatssteun was. Artikel 2 van dit besluit bepaalt dat het bedrag ook kan worden teruggevorderd van de vennootschapsgroep waartoe de ontvanger
behoort. Ingevolge dit besluit ging de Belgische Staat bij Oracle Belgium over tot derdenbeslag executie teneinde deze niet-geïnde belastingen terug te
vorderen. Oracle Belgium heeft dit beslag betwist aangezien het van oordeel is dat de Belgische Staat de onrechtmatig geachte staatssteun uitsluitend
kan terugvorderen van de ontvanger van de steun, zijnde de BVBA Tekelec International, die toen nog niet was overgenomen door Oracle Belgium.
In dit verband achtte de Nederlandstalige Rechtbank van eerste aanleg van Brussel het nuttig prejudiciële vragen aan het Hof
te stellen teneinde te vernemen of artikel 2 van het besluit van de Commissie van 11 januari 2016 ook van toepassing is wanneer de vennootschap die de steun heeft ontvangen later deel uitmaakt van een andere vennootschapsgroep. De Belgische regering heeft schriftelijke opmerkingen ingediend ter verdediging van een positief antwoord op deze vraag. Bij beschikking van 19 maart 2019   deelde
de Rechtbank het Hof evenwel mee dat zij haar verzoek om een prejudiciële beslissing introk aangezien het geschil zinloos is geworden door een overeenkomst die   de partijen onderling hebben gesloten. De zaak werd bijgevolg doorgehaald in het register van het Hof.

Het Hof dat werd verzocht om een prejudiciële beslissing, bevestigt in zijn arrest dat de terugbetaling van onverschuldigd betaalde
heffingen in overeenstemming met het nationaal recht dient te geschieden en in het bijzonder binnen de daarin gestelde verjaringstermijnen,
met inachtneming van de beginselen van gelijkwaardigheid en doeltreffendheid. De Belgische regering had ook deze redenering gevolgd.
Inzake het doeltreffendheidsbeginsel oordeelt het Hof evenwel dat de nationale regels die bepalen dat de verjaringstermijn die
van toepassing is op de aanvraag van de terugbetaling van dergelijke heffingen verstrijkt voor de inwerkingtreding van de verordening
tot rechtzetting van het onverschuldigd betaalde bedrag van deze heffingen, de toepassing van het door de rechtsorde van de Unie aan
deze marktdeelnemers toegekend recht op terugbetaling van de onverschuldigd betaalde heffingen, in de praktijk onmogelijk maken
en dus dit principe schenden. De Belgische regering had deze vraag aan de beoordeling van de verwijzende rechter overgelaten.

LANDBOUW EN VISSERIJ– AANHANGIGE ZAKEN WAARIN BELGIË TUSSENKOMT
2017

2018

STAATSSTEUN – AANHANGIGE ZAKEN WAARIN BELGIË TUSSENKOMT
2019

2017

2019
C-333/19 – Belgische zaak
waarin de regering niet is
tussengekomen aangezien de
oorspronkelijke rechtszaak de
Commissie en private partijen
betreft. Document

C-830/19 – Belgische zaak waarin de regering niet is tussengekomen. Het Waals Gewest
is partij in het hoofdgeding en
besloot in eigen naam tussen te
komen. Document
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PREJUDICIËLE
ZAKEN

ASIEL EN
MIGRATIE

Arrest van het Hof van 19 maart 2019, Jawo,
C-163/17 (Duitsland)
Jawo, een Gambiaans staatsburger, bereikt over zee Italië en dient er een asielverzoek in. Vervolgens reist hij naar Duitsland
waar hij eveneens een asielverzoek indient. De Duitse overheid beslist om het tweede verzoek niet-ontvankelijk te verklaren omdat
er een eerste verzoek is en beveelt de verwijdering van Jawo naar Italië. Een eerste poging tot overdracht mislukt: op het ogenblik dat
de overdracht zou plaatsvinden, was Jawo niet aanwezig in het collectieve woonverblijf waar hij verbleef. Na zijn terugkeer verklaart
Jawo dat hij er niet van op de hoogte was dat hij zijn afwezigheid moest melden. Bij de tweede poging weigert Jawo in het vliegtuig te stappen. Bij het Duitse gerecht betoogt Jawo dat Duitsland verantwoordelijk is geworden voor zijn asielverzoek aangezien de
termijn van zes maanden is verstreken als bedoeld in verordening nr. 604/2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om
te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (hierna, «Dublin III-verordening»,) en voor
de overdracht naar de lidstaat die normaliter verantwoordelijk is, met name Italië.   Aangezien Jawo bij de eerste poging tot overdracht niet ondergedoken was, is hij van mening dat de termijn niet kan worden verlengd (artikel 29 van de Dublin III-verordening). Jawo voegt eraan toe dat zijn overdracht naar Italië ontoelaatbaar was omdat de asielprocedure en de opvangvoorzieningen
voor verzoekers en de levensomstandigheden van personen die internationale bescherming genieten, systeemfouten bevatten.

In verband met de tweede vraag van de verwijzende rechter herinnert het Hof eraan dat in het kader van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel moet worden aangenomen dat de behandeling van personen die om internationale bescherming verzoeken
en van personen met een subsidiaire beschermingsstatus, in elke lidstaat in overeenstemming is met de eisen van het Handvest, met
het Verdrag van Genève en het EVRM. Toch kan niet worden uitgesloten dat de werking van dit stelsel in de praktijk in een bepaalde
lidstaat grote moeilijkheden ondervindt, en dat dus een ernstig risico bestaat dat personen die om internationale bescherming verzoeken, in die lidstaat worden behandeld op een wijze die hun grondrechten schendt. Wanneer de aangezochte rechter over door
de betrokken persoon overgelegde bewijzen beschikt dat een risico op onmenselijke of vernederende behandeling in de andere lidstaat bestaat, is deze rechter dan ook ertoe gehouden te oordelen of er sprake is van tekortkomingen die hetzij structureel of fundamenteel zijn, hetzij bepaalde groepen van personen raken. Dergelijke tekortkomingen zijn evenwel slechts dan strijdig met het verbod
op een onmenselijke en vernederende behandeling wanneer ze een bijzonder hoge drempel van zwaarwegendheid bereiken, hetgeen
afhangt van alle gegevens van de zaak. Deze drempel is bereikt wanneer de onverschilligheid van de autoriteiten van een lidstaat tot
gevolg zou hebben dat een persoon die volledig afhankelijk is van overheidssteun, buiten zijn wil en eigen keuzes om terechtkomt in
een toestand van zeer verregaande materiële deprivatie die hem niet in staat stelt om te voorzien in zijn meest elementaire behoeften
zoals eten, een bad nemen en beschikken over woonruimte, en negatieve gevolgen zou hebben voor zijn fysieke of mentale gezondheid, of hem in een toestand van achterstelling zou brengen die onverenigbaar is met de menselijke waardigheid. Bovendien kan de
omstandigheid dat een persoon met een subsidiaire beschermingsstatus in de lidstaat waar deze bescherming aan de verzoeker werd
toegekend, geen bestaansondersteunende voorzieningen geniet of slechts voorzieningen die duidelijk beperkter zijn dan die welke in
andere lidstaten worden geboden, maar deze persoon in dit opzicht niet anders wordt behandeld dan de onderdanen van deze lidstaat, enkel dan tot de vaststelling leiden dat de verzoeker er een reëel risico loopt op een onmenselijke of vernederende behandeling,
indien die omstandigheid tot gevolg zou hebben dat hij wegens zijn bijzondere kwetsbaarheid buiten zijn wil en persoonlijke keuzes
om in een situatie van verregaande materiële deprivatie terechtkomt. De Belgisch regering verdedigde ter zake hetzelfde standpunt.

De aangezochte rechter stelt het Hof vragen over de uitlegging van het begrip «onderduiken» in de zin van artikel 29 van de
Dublin III-verordening, maar vraagt ook en vooral of het Handvest zich ertegen verzet dat een verzoeker om internationale bescherming wordt overgedragen aan de lidstaat die normaliter verantwoordelijk is voor de behandeling van zijn verzoek, wanneer hij een ernstig risico zou lopen op onmenselijke of vernederende behandeling, gelet op de alsdan te verwachten levensomstandigheden waarmee hij
als persoon die internationale bescherming heeft verkregen, zou worden geconfronteerd (in geval die bescherming hem wordt verleend).
Wat het begrip “onderduiken” betreft, waarover de Belgische regering geen standpunt heeft ingenomen, stelt het Hof vooreerst
vast dat de Dublin III-verordening geen elementen voor een antwoord bevat. Gelet op de normale betekenis van het begrip “onderduiken” en enerzijds de context waarin dit begrip wordt gebruikt en anderzijds de doelstelling van de Dublin III-verordening om
verzoeken snel te behandelen, is het Hof van oordeel dat wanneer een overdracht van een persoon niet kan plaatsvinden omdat deze
de hem toegewezen woonplaats heeft verlaten, de autoriteiten kunnen veronderstellen dat de betrokken persoon “is ondergedoken”,
op voorwaarde dat ze hem naar behoren hebben ingelicht over zijn verplichting elke adreswijziging zo vlug mogelijk mee te delen.
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Arrest van het Hof van 19 maart 2019, Ibrahim e.a.
C-297/17, C-318/17, C-319/17&C-438/17 (Duitsland)
Drie van deze zaken hebben betrekking op staatloze Palestijnse asielzoekers die in Syrië verbleven, terwijl de vierde zaak een
Russische asielzoeker betreft. De verzoekers wordt in respectievelijk Bulgarije en Polen de subsidiaire bescherming toegekend. Alle
betrokkenen reizen vervolgens naar Duitsland, waar ze asielverzoeken indienen. De verzoeken worden afgewezen op grond dat de verzoekers uit een veilig derde land kwamen. De verzoekers  vechten deze beslissing in rechte aan.

De nationale rechters bij wie de beroepen tegen de beslissingen van intrekking en van weigering van de toekenning van
de vluchtelingenstatus aanhangig zijn gemaakt, stellen het Hof vragen over de overeenstemming van de aan de orde zijnde bepalingen van richtlijn 2011/95/EU met het Verdrag van Genève betreffende de status van vluchtelingen (hierna, “Verdrag van Genève”).
Het Verdrag van Genève staat weliswaar de uitzetting of terugleiding van een buitenlandse persoon om de bovenvermelde gronden
toe, maar voorziet niet in het verlies van de hoedanigheid van vluchteling. De nationale rechters stellen zich daarom de vraag of de
aan de orde zijnde bepalingen van richtlijn 2011/95/EU niet een grond tot beëindiging of uitsluiting bevatten die niet in het Verdrag
van Genève is vermeld. In die omstandigheden vragen ze het Hof of de betwiste bepalingen geldig zijn in het licht van de regels van
het Handvest en het VWEU volgens dewelke het asielbeleid van de EU in overeenstemming moet zijn met het Verdrag van Genève.

De aangezochte Duitse rechter bij wie de beroepen waren ingesteld, heeft het Hof vragen gesteld over de uitlegging van de artikelen 33, lid 2, onder a), en 52, lid 1 (overgangsbepaling) van richtlijn 2013/32/EU betreffende gemeenschappelijke procedures voor de
toekenning en intrekking van de internationale bescherming (hierna «richtlijn 2013/32/EU»)  en van artikel 4 van het Handvest (verbod
van foltering en van onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing).

Het Hof wijst er vooreerst op dat een handeling van de Unie volgens een algemeen uitleggingsbeginsel zoveel mogelijk aldus moet worden uitgelegd dat geen afbreuk wordt gedaan aan de geldigheid ervan en dat er overeenstemming is met het gehele primaire recht. Wanneer een bepaling van afgeleid Unierecht voor meer dan één uitlegging vatbaar is, verdient de uitlegging die ervoor zorgt dat de bepaling in overeenstemming is met het primaire recht,
dan ook de voorkeur. Het Hof gaat dus na of de betwiste bepalingen van richtlijn 2011/95/EU aldus kunnen worden uitgelegd dat geen afbreuk wordt gedaan aan het door de voorschriften van het Verdrag van Genève gewaarborgde beschermingsniveau.

Meer bepaald vraagt de verwijzende rechter aan het Hof of op grond van de overgangsbepaling van richtlijn 2013/32/EU deze
richtlijn van toepassing is op asielverzoeken. Indien deze vraag bevestigend wordt beantwoord, hebben de lidstaten volgens artikel 33,
lid 2, onder a), van richtlijn 2013/32/EU de bevoegdheid om een verzoek om erkenning als vluchteling niet-ontvankelijk te beschouwen
wanneer internationale bescherming is toegekend door een andere lidstaat. Het Hof antwoordt dat situaties waarin zowel het asielverzoek als het verzoek tot terugname die voor de inwerkingtreding van richtlijn 2013/32/EU zijn ingediend, nog steeds onder de oude
regeling vallen. De Belgische regering had geen antwoord op deze vraag voorgesteld.

Het Hof verduidelijkt vervolgens dat wanneer bij een onderdaan van een niet-EU-land of een staatloze een gegronde vrees voor vervolging in zijn land van herkomst of verblijf bestaat, die persoon als vluchteling in de zin van richtlijn 2011/95/EU en het Verdrag van Genève moet worden gekwalificeerd, en dit ongeacht of de vluchtelingenstatus hem
in de zin van de richtlijn formeel werd toegekend. Het Hof stelt verder vast dat de erkenning door een lidstaat van de
hoedanigheid van vluchteling declaratoire kracht heeft en niet constitutief is voor de hoedanigheid van vluchteling. In dit verband
wijst het Hof erop dat de formele erkenning van de hoedanigheid van vluchteling tot gevolg heeft dat de betrokken vluchteling over
alle rechten en voordelen beschikt waarin is voorzien in richtlijn 2011/95/EU, die rechten bevat die gelijkwaardig zijn aan die van
het Verdrag van Genève evenals rechten die nog meer bescherming bieden en die niet hun tegenhanger vinden in dat verdrag..

De Duitse verwijzende rechter wenst vervolgens te weten of de bevoegdheid om een aanvraag als niet-ontvankelijk af te wijzen,
vervalt wanneer de levensomstandigheden van personen met een subsidiaire beschermingsstatus in de lidstaat die deze bescherming
heeft toegekend, moeten worden beschouwd als onmenselijke of vernederende behandeling, of wanneer deze personen geen bestaansondersteunende voorzieningen genieten, of slechts voorzieningen die duidelijk beperkter zijn dan die welke in andere lidstaten worden
geboden, maar deze personen in dit opzicht niet anders worden behandeld dan de onderdanen van deze lidstaat.
Op dit punt herinnert het Hof er in de eerste plaats aan dat in het gemeenschappelijk Europees asielstelsel dat berust op het
beginsel van wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten, moet worden aangenomen dat de behandeling van personen die om internationale bescherming verzoeken en personen die subsidiaire bescherming genieten, in elke lidstaat in overeenstemming is met de eisen van
met name het Handvest. Vervolgens erkent het Hof evenwel dat dit stelsel in de praktijk in een bepaalde lidstaat grote moeilijkheden
kan ondervinden waardoor het reële risico bestaat dat personen die om internationale bescherming verzoeken in deze lidstaat op een
manier worden behandeld die hun grondrechten schendt. Bijgevolg maakt het Hof een onderscheid tussen situaties waarin artikel 4 van
het Handvest wordt geschonden, en andere situaties. In het eerste geval kunnen de lidstaten de bij artikel 33 lid 2, onder a), van richtlijn
2013/32/EU verleende bevoegdheid niet uitoefenen, terwijl ze dat in het tweede geval wel kunnen doen. Het Hof besluit dus, zoals de
Belgische regering stelde, dat het Unierecht er zich niet tegen verzet dat een persoon die om internationale bescherming verzoekt,
wordt overgedragen aan de verantwoordelijke lidstaat of dat een verzoek om erkenning als vluchteling als niet-ontvankelijk wordt
afgewezen op grond dat aan die verzoeker reeds subsidiaire bescherming is verleend door een andere lidstaat, tenzij vaststaat dat de verzoeker in die andere lidstaat buiten zijn wil en persoonlijke keuzes om in een situatie van verregaande materiële deprivatie terechtkomt.

Wat de gronden betreft voor de intrekking en weigering van de vluchtelingenstatus,  komen deze waarin richtlijn 2011/95/
EU voorziet overeen met die welke in het Verdrag van Genève zijn bepaald voor de rechtvaardiging van de terugleiding van een
vluchteling. In de gevallen waarin het Verdrag van Genève de vluchteling geen aanspraak laat maken op het beginsel van non-refoulement naar een land waar zijn leven of vrijheid gevaar zou lopen, benadrukt het Hof dat bij de uitlegging en toepassing van richtlijn
2011/95/EU de rechten moeten worden geëerbiedigd die worden gewaarborgd in het Handvest op grond waarvan het volstrekt verboden is om personen terug te leiden naar een dergelijk land. Het Hof is dan ook van oordeel dat in casu het Unierecht de betrokken
vluchtelingen een ruimere internationale bescherming biedt dan het Verdrag van Genève. De Belgische regering was tot dezelfde
vaststelling gekomen. Verder preciseert het Hof dat de intrekking van de vluchtelingenstatus of de weigering van de toekenning van
die status niet tot gevolg heeft dat de persoon die een gegronde vrees voor vervolging in zijn land van herkomst heeft, zijn hoedanigheid van vluchteling verliest : alhoewel de persoon niet of niet langer alle rechten en voordelen geniet die houders van de vluchtelingenstatus hebben krachtens richtlijn 2011/95/EU, is of blijft die persoon in het genot van een aantal rechten die zijn vastgelegd
in het Verdrag van Genève. Ter zake verduidelijk het Hof dat een persoon die de hoedanigheid van vluchteling heeft, absoluut in
het genot moet zijn van de in het Verdrag van Genève neergelegde rechten waarnaar de richtlijn uitdrukkelijk verwijst in verband
met de intrekking of weigering van de toekenning van de vluchtelingenstatus om de hierboven genoemde redenen, alsmede de in
dat verdrag neergelegde rechten voor het genot waarvan geen rechtmatig verblijf is vereist, maar louter de fysieke aanwezigheid van
de vluchteling op het grondgebied van de ontvangende staat. De Belgische regering verdedigde hetzelfde standpunt als het Hof.

Het Hof voegt er tot slot aan toe dat het feit dat de lidstaat die subsidiaire bescherming aan een verzoeker om internationale
bescherming heeft toegekend, stelselmatig de toekenning van de vluchtelingenstatus weigert, zonder dat er werkelijk een onderzoek
wordt gevoerd, niet belet dat de andere lidstaten het nieuwe verzoek dat de betrokkene bij hen indient, als niet-ontvankelijk afwijzen.
De Belgische regering had ter zake geen standpunt ingenomen.

Arrest van het Hof van 14 mei 2019, M., C-391/16 (Tsjechië), X. en X.,
C-77/17&C-78/17 (België, Raad voor Vreemdelingenbetwistingen)

Het Hof besluit dat de aan de orde zijnde bepalingen van richtlijn 2011/95/EU in overeenstemming zijn met het Verdrag van
Genève en met het Handvest en het VWEU dat de naleving van dit verdrag voorschrijft. De bepalingen moeten dus als rechtmatig worden beschouwd. De Belgische regering was tot dezelfde conclusie gekomen.

In België werd de vluchtelingenstatus geweigerd aan een Ivoriaan die erom had verzocht, en werd de status van een Congolese
onderdaan, die de vluchtelingenstatus had, ingetrokken krachtens richtlijn 2011/95/EU inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen
of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming (hierna,
“richtlijn 2011/95/EU”). Een Tsjetsjeense onderdaan werd die status in Tsjechië geweigerd krachtens dezelfde bepalingen op grond waarvan dergelijke maatgelen kunnen worden getroffen ten aanzien van personen die als een gevaar voor de veiligheid van het land worden
beschouwd of die werden veroordeeld voor een bijzonder ernstig misdrijf en die een gevaar vormen voor de samenleving van die lidstaat.
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Arrest van het Hof van 3 oktober 2019, X.,
C-302/18 (Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, België)

Arrest van het Hof van 12 november 2019, Haqbin,
C-233/18 (België, Arbeidshof te Brussel)

X., die de Kameroense nationaliteit heeft en sinds 2007 op Belgisch grondgebied verblijft en over een arbeidsvergunning beschikt, verzoekt hier om toekenning van de status van langdurig ingezetene. Als bewijs dat hij over stabiele, regelmatige en toereikende bestaansmiddelen beschikt legt hij arbeidscontracten, een aanslagbiljet en loonstroken op naam van
zijn broer over. Het verzoek wordt afgewezen op grond dat X. niet aantoont dat hij voor zichzelf over voldoende bestaansmiddelen beschikt om niet ten laste te komen van de Belgische Staat. X. stelt beroep in tegen deze beslissing, die volgens hem berust
op een onjuiste uitlegging van de uitdrukking “beschikken over voldoende inkomsten” in de zin van richtlijn 2003/109/
EG betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen (hierna, “richtlijn 2003/109/EG “). De aangezochte Belgische rechter stelt het Hof vragen aangaande de uitlegging die moet worden gegeven aan deze uitdrukking.

Haqbin, een Afghaans staatsburger, is als niet-begeleide minderjarige in België aangekomen. Hij dient een verzoek om internationale bescherming in, wordt in een opvangcentrum opgevangen en krijgt een voogd toegewezen die hem moet vertegenwoordigen en bijstaan.
In het centrum geraakt hij betrokken bij een vechtpartij. Ten gevolge hiervan wordt hij gedurende 15 dagen uitgesloten van de materiële hulp
in een opvangstructuur. Haqbin stelt een vordering in tegen de uitsluitingsmaatregel. Deze wordt afgewezen en Haqbin stelt hoger beroep in.
De rechter in hoger beroep stelt het Hof de vraag of de Belgische autoriteiten in het geval van Haqbin gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om de materiële opvangvoorzieningen van een verzoeker om internationale bescherming te beperken of in te trekken. Bovendien wordt met betrekking tot de specifieke situatie van de verzoeker de vraag
gesteld in welke omstandigheden een dergelijke sanctie aan een niet-begeleide minderjarige kan worden opgelegd.

Het Hof merkt in de eerste plaats op dat het begrip “inkomsten” in de zin van richtlijn 2003/109/EG een autonoom begrip van Unierecht is. Vervolgens buigt het Hof zich over de bewoordingen van de bepaling in de verschillende talen van de
EU. Er werden termen gebruikt die soms overeenstemmen met het woord “ middelen ”, en soms met het woord “ inkomsten
”, zodat op basis van de bewoordingen niet kan worden bepaald wat de aard of de herkomst van de betreffende inkomsten is.

Het is de eerste keer dat het Hof wordt gevraagd uitspraak te doen over het recht dat bij artikel 20, lid 4, van richtlijn 2013/33/
EU tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (hierna: «richtlijn 2013/33/EU») is
verleend aan de lidstaten bij de vaststelling van toepasselijke sancties wanneer een verzoeker om internationale bescherming zich schuldig maakt aan een ernstige inbreuk op de regels van het opvangcentrum waarin hij wordt opgevangen en aan ernstige vormen van geweld.

Het Hof bekijkt vervolgens het hoofddoel van richtlijn 2003/109/EG, met name de integratie van onderdanen van derde landen die duurzaam in de lidstaten zijn gevestigd. Uit een legale en ononderbroken verblijfsduur van vijf
jaar volgt bovenal dat de betrokkene sterke banden met het land heeft gekregen. Vanuit dat oogpunt lijkt de herkomst van
de middelen waarover een aanvrager van de status van langdurig ingezetene moet beschikken geen beslissend criterium.

Om te beginnen wijst het Hof erop dat de in artikel 20, lid 4, van richtlijn 2013/33/EU bedoelde sancties in beginsel betrekking
kunnen hebben op de materiële opvangvoorzieningen. Dergelijke sancties moeten evenwel (artikel 20, lid 5) objectief, onpartijdig en
met redenen omkleed zijn en ook in verhouding tot de specifieke situatie van de verzoeker. Bovendien moet de verzoeker te allen tijde
toegang blijven hebben tot medische hulp en een waardige levensstandaard blijven genieten. Het Hof verklaart voorts dat een al was het
maar tijdelijke intrekking van de materiële opvangvoorzieningen of van de materiële opvangvoorzieningen met inbegrip van huisvesting, voedsel en kleding onverenigbaar is met de verplichting om ervoor te zorgen dat de verzoeker een waardige levensstandaard geniet
omdat een dergelijke sanctie hem de mogelijkheid ontneemt om te voorzien in zijn meest elementaire behoeften en ze bovendien in strijd is met het evenredigheidsvereiste. In tegenstelling tot het standpunt van de Belgische regering kunnen de autoriteiten zich niet ertoe beperken de verzoeker die is uitgesloten, een lijst te verstrekken van particuliere daklozencentra die hem kunnen opvangen. Het Hof
oordeelt daarentegen, in overeenstemming met het standpunt van de Belgisch regering, dat onder voorbehoud van de naleving van de
bovengenoemde voorwaarden, de lidstaten sancties kunnen opleggen die niet tot gevolg hebben dat een verzoeker wordt uitgesloten van
de materiële opvangvoorzieningen, zoals zijn verblijf in een afzonderlijk gedeelte van het opvangcentrum waarbij het hem verboden is om
in contact te treden met bepaalde bewoners van het centrum, of zijn overbrenging naar een ander opvangcentrum of andere huisvesting.

Tot slot buigt het Hof zich over de context van de betwiste bepaling. De vereiste om te beschikken over vaste, regelmatige
en voldoende inkomsten vormt een van de materiële vereisten voor het verkrijgen van de status van langdurig ingezetene. Bedoelde
bepaling biedt derhalve in beginsel geen ruimte om aanvullende voorwaarden te stellen aan de herkomst van de in deze bepaling
genoemde inkomsten. Het Hof verruimt de context en onderzoekt de vergelijkbare vereiste om te beschikken over “bestaansmiddelen” die voorkomt in 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 (hierna “richtlijn 2004/38/EG”) en   richtlijn 2003/86/EG betreffende het recht op gezinshereniging (hierna “richtlijn 2003/86/EG”). Met betrekking tot richtlijn 2004/38/EG vormt het toevoegen van een
voorwaarde aangaande de herkomst van de bestaansmiddelen een onevenredige inmenging in de uitoefening van het gewaarborgde fundamentele recht van vrij verkeer en verblijf. Gelet echter op het gegeven dat de verkrijging van de status van langdurig ingezetene definitief is en rekening houdend met de doelstelling van de betwiste bepaling, namelijk de instandhouding van het stelsel van sociale bijstand van de betrokken lidstaat, hebben de voorwaarden inzake de “ inkomsten” in de zin van richtlijn 2003/109/
EG een andere strekking dan de voorwaarde in richtlijn 2004/38/EG : de bedoelde middelen moeten niet alleen voldoende zijn,
maar ook vast en regelmatig. Dezelfde vereiste komt voor in richtlijn 2003/86/EG, volgens welke niet de herkomst van de inkomsten
beslissend is, maar wel de stabiliteit en de toereikendheid ervan, rekening houdend met de individuele situatie van de betrokkene.

Tot slot stelt het Hof dat wanneer de verzoeker een niet-begeleide minderjarige is en een kwetsbare persoon in de zin
van richtlijn 2013/33/EU, de instanties van de lidstaten bij de oplegging van sancties in hogere mate rekening moeten houden met de specifieke situatie van de minderjarige en met het evenredigheidsbeginsel. Gelet op artikel 24 van het Handvest moet
bij het instellen van deze sancties in het bijzonder rekening worden gehouden met het belang van het kind. Richtlijn 2013/33/
EU verhindert niet dat de autoriteiten ertoe beslissen de minderjarige toe te vertrouwen aan diensten of gerechtelijke autoriteiten die bevoegd zijn voor jeugdbescherming. De Belgische regering had deze mogelijkheid geopperd bij de terechtzitting.

Het hof verklaart dan ook, in tegenstelling tot het door de Belgische regering verdedigde standpunt, dat de herkomst van
de in richtijn 2003/109/EG bedoelde inkomsten geen beslissend criterium is voor de betrokken lidstaat bij de toets of zij vast, regelmatig
en voldoende zijn.
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Beschikking van het Hof van 13 november 2019, Hamed,
C-540&541/17 (Duitsland)

Arrest van het Hof van 12 december 2019, E.P.,
C-380/18 (Nederland)

Twee Syrische onderdanen krijgen de vluchtelingenstatus in Bulgarije. Vervolgens reizen ze naar Duitsland, waar ze een nieuwe
asielaanvraag indienen. Deze nieuwe asielaanvraag wordt afgewezen op grond van artikel 33, lid 2, onder a) van richtlijn 2013/32/EU
betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (hierna, “procedurerichtlijn”), die een lidstaat de mogelijkheid biedt om een verzoek om internationale bescherming van personen aan wie in een andere
lidstaat de vluchtelingenstatus is toegekend, niet-ontvankelijk te verklaren. De door de verzoekers  aangezochte Rechtbank verklaart
de beslissing nietig en gelast de bevoegde Duitse autoriteit asielprocedures te openen omdat het asielstelsel in Bulgarije fundamentele
tekortkomingen vertoont. De Duitse regering gaat hiertegen in beroep. De aangezochte rechter vraagt het Hof of artikel 33, lid 2, onder
a) ,van de procedurerichtlijn van toepassing kan zijn wanneer de levensomstandigheden van de personen die de vluchtelingenstatus
krijgen, in de lidstaat  die de verzoeker reeds internationale bescherming toekende,  niet voldoet aan het bepaalde in artikel 4 van het
Handvest en in artikel 3 van het EVRM (verbod van foltering en van onmenselijke of vernederende bestraffingen of behandelingen).

De verwijzende rechter wenst te vernemen of artikel 6, lid 1, onder e), van verordening  2016/399
betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (hierna, «Schengengrenscode») zich verzet tegen een nationale praktijk volgens welke de bevoegde autoriteiten een terugkeerbesluit
kunnen nemen tegen een niet-visumplichtige onderdaan van een derde land die zich voor een kort verblijf op
hun grondgebied bevindt, op grond van het feit dat deze wordt beschouwd als een bedreiging van de openbare orde omdat hij wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit.
In zijn arrest omschrijft het Hof eerst de draagwijdte van het begrip «bedreiging van de openbare
orde». Het Hof verwijst naar zijn vaste rechtspraak en stelt dat een burger van de Unie die gebruik heeft
gemaakt van zijn recht van vrij verkeer en sommige van zijn gezinsleden alleen als een bedreiging van de
openbare orde kunnen worden beschouwd indien hun persoonlijke gedragingen een werkelijke, actuele en
voldoende ernstige bedreiging vormen die een fundamenteel belang van de samenleving van de betrokken
lidstaat aantast. Vervolgens herinnert het Hof eraan dat het begrip «bedreiging van de openbare orde» op
dezelfde wijze is uitgelegd in de context van verschillende richtlijnen die de situatie regelen van onderdanen
van derde landen die geen gezinslid zijn van een burger van de Unie.

Van oordeel dat het antwoord op de prejudiciële vraag gemakkelijk af te leiden is uit het Ibrahim-arrest gewezen in de gevoegde zaken
C-397/17, C-318/17, C-319/17 en C-438/17, oordeelt het Hof bij beschikking en antwoordt het ontkennend op de vraag, in tegenstelling tot het standpunt dat door de Belgische regering werd verdedigd. De Belgische regering oordeelde dat aan het doel van de internationale bescherming niet wordt voldaan door de verzoeken van de verzoekers, dat het Unierecht niet van toepassing is op dergelijke
verzoeken en dat de inwilliging van dergelijke verzoeken het gemeenschappelijk Europees asielstelsel in gevaar zou brengen.  

Het Hof sluit zijn onderzoek niettemin af met de stelling dat dit evenwel niet betekent dat iedere
verwijzing door de wetgever van de Unie naar het begrip «bedreiging van de openbare orde» noodzakelijkerwijs moet worden opgevat als een verwijzing naar uitsluitend individuele gedragingen die een werkelijke,
actuele en voldoende ernstige bedreiging vormen die een fundamenteel belang van de samenleving van de
betrokken lidstaat aantast. Dit is overigens zo verwoord in artikel 6, lid 1, onder e) van de Schengengrenscode. Niettemin voegt het Hof eraan toe dat de nationale praktijk in overeenstemming moet zijn met het
evenredigheidsbeginsel en niet verder mag strekken dan noodzakelijk is voor de bescherming van de openbare orde.

Arrest van het Hof van 20 november 2019, X.,
C-706/18 (België, Raad voor Vreemdelingenbetwistingen)
X., van Afghaanse nationaliteit, dient bij de Belgische ambassade in Islamabad (Pakistan) een aanvraag tot afgifte van een visum in met het oog op gezinshereniging met haar veronderstelde echtgenoot
F.S.M., een Afghaans staatsburger die in België de vluchtelingenstatus geniet. Zeven en een halve maand later
wordt de aanvraag afgewezen op grond dat niet was aangetoond dat X. en F. S. M. gehuwd waren. Het beroep
dat X. tegen deze beslissing instelt wordt eveneens afgewezen, terwijl haar hoger beroep wordt toegewezen.
Het gerecht in hoger beroep verklaart de beslissing tot afwijzing nietig en is van oordeel dat het overschrijden
van de termijn van zes maanden, zoals neergelegd in de Belgische wet tot omzetting van richtlijn 2003/86/
EG inzake gezinshereniging (hierna, “richtlijn 2003/86/EG”),   zonder uitzondering tot gevolg heeft dat de
aanvrager toestemming tot toegang en verblijf krijgt. Aangezien bij de verwijzende rechter twijfel is gerezen
of een dergelijke oplossing in overeenstemming is met richtlijn 2003/86/EG stelt hij hierover vragen aan het
Hof.

In overeenstemming met het standpunt van de Belgische regering besluit het Hof dat artikel 6, lid
1, onder e) van de Schengengrenscode zich niet verzet tegen een nationale praktijk als die in het hoofdgeding.
Het Hof verduidelijkt wel dat een dergelijke praktijk slechts toepassing vindt wanneer enerzijds de
inbreuk ernstig genoeg is in het licht van de aard ervan en de strafmaat, om te rechtvaardigen dat het verblijf van deze onderdaan op het grondgebied van de lidstaten onmiddellijk wordt beëindigd, en anderzijds
wanneer de autoriteiten over concordante, objectieve en nauwkeurige elementen beschikken die hun vermoedens staven, hetgeen aan aan de verwijzende rechter staat om na te gaan.

Het Hof wijst er in de eerste plaats op dat  het Unierecht zich weliswaar er niet tegen verzet dat de
lidstaten regelingen tot stilzwijgende goedkeuring of toestemming invoeren, maar dat die regelingen geen
afbreuk mogen doen aan de nuttige werking van het Unierecht. Het Hof merkt verder op dat de richtlijn
weliswaar het bevorderen van de gezinshereniging tot doel heeft, doch zij voorts tot doel heeft op basis van
gemeenschappelijke criteria, de materiële voorwaarden vast te stellen voor de uitoefening van het recht op
gezinshereniging. De lidstaten zijn verplicht om in de door de richtlijn vastgestelde gevallen de gezinshereniging van bepaalde leden van het gezin van de gezinshereniger toe te staan zonder hun beoordelingsmarge te
kunnen uitoefenen.  Wat echter de procedureregels voor de indiening en de behandeling van het verzoek tot
gezinshereniging betreft, bepaalt richtlijn 2003/86/EG dat de bevoegde nationale autoriteiten  moeten onderzoeken of de gezinsbanden die worden aangevoerd door de gezinshereniger of door het gezinslid op wie het
verzoek tot gezinshereniging betrekking heeft, werkelijk bestaan.

ASIEL EN MIGRATIE – AANHANGIGE ZAKEN WAARIN BELGIË TUSSENKOMT
2017
C-517/17 Document

Derhalve besluit het Hof, in lijn met het standpunt dat de Belgische regering verdedigde, dat richtlijn 2003/86/EG zich
verzet tegen een nationale regeling op grond waarvan de bevoegde nationale autoriteiten, wanneer binnen een termijn van zes maanden
vanaf de datum van indiening van het verzoek tot gezinshereniging geen beslissing is genomen, ambtshalve een verblijfstitel moeten
afgeven aan de indiener van het verzoek, zonder dat zij noodzakelijkerwijs eerst moeten vaststellen dat deze daadwerkelijk voldoet aan
de voorwaarden om in overeenstemming met het Unierecht in de lidstaat te verblijven.
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2019
C-133, 136&137/19 (Belgische zaken)
Document
C-194/19 (Belgische zaak) Document
C-233/19 (Belgische zaak) Document
C-250/19 (Belgische zaak) Document
C-402/19 (Belgische zaak) Document
C-441/19 (Belgische zaak) Document
C-507/19 Document
C-651/19 (Belgische zaak) Document
C-755/19 (Belgische zaak) Document

2020
C-20/20 (Belgische zaak)
Document
C-67 tot en met 69/20
(Belgische zaken)
Document
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PREJUDICIËLE
ZAKEN

PREJUDICIËLE
ZAKEN
JUSTITIËLE
SAMENWERKING
IN BURGERLIJKE
ZAKEN

MEDEDINGING

Arrest van het Hof van 5 december 2019, Orde van advocaten bij de balie van Dinant,
C-421/18, (België, Rechtbank van eerste aanleg te Namen)

MEDEDINGING – AANHANGIGE ZAKEN WAARIN BELGIË TUSSENKOMT
2017

2018

2019

De verwijzende rechter vraagt om een prejudiciële beslissing inzake de uitlegging van artikel 7, punt 1, onder a), van verordening (EU) nr. 1215/2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke
en handelszaken (hierna, “verordening nr. 1215/2012”).

C-372/19 (Belgische zaak)Document

Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen de orde van advocaten bij de balie van Dinant (België) en JN over
de niet-betaling van jaarlijkse beroepsbijdragen die JN aan die orde verschuldigd was.
De Belgische regering nam geen deel aan deze procedure omdat de zin waarin het Hof uitspraak zou doen geen invloed zou
hebben op de wijze waarop de bevoegde Belgische autoriteiten verordening nr. 1215/2012 toepassen.
De verwijzende rechter wenst te vernemen of artikel 7, punt 1, onder a), van verordening nr. 1215/2012 aldus moet worden
uitgelegd dat een vordering waarbij een orde van advocaten de rechter vraagt om een van haar leden te veroordelen tot betaling van de
door dat lid verschuldigde jaarlijkse bijdragen die voornamelijk dienen om verzekeringsdiensten te bekostigen, een vordering ten aanzien van een „verbintenis uit overeenkomst” in de zin van deze bepaling vormt.
In zijn arrest besluit het Hof dat artikel 1, lid 1, van verordening nr. 1215/2012 aldus moet worden uitgelegd dat een geding over
de verbintenis van een advocaat om de aan zijn orde van advocaten verschuldigde jaarlijkse beroepsbijdragen te betalen slechts binnen
het toepassingsgebied van deze verordening valt mits deze orde, wanneer zij aan de betrokken advocaat uitvoering van de verbintenis
vraagt, volgens het toepasselijke nationale recht bij haar handelingen geen openbaar gezag uitoefent; het staat aan de verwijzende rechter om dit na te gaan.
Het Hof verduidelijkt ook dat artikel 7, punt 1, onder a), van deze verordening aldus moet worden uitgelegd dat een vordering
waarbij een orde van advocaten de rechter vraagt om een van haar leden te veroordelen tot betaling van de door dat lid verschuldigde
jaarlijkse beroepsbijdragen die hoofdzakelijk dienen om diensten zoals verzekeringen te bekostigen, beschouwd moet worden als een
vordering „ten aanzien van een verbintenis uit overeenkomst” in de zin van deze bepaling, voor zover deze bijdragen een tegenprestatie
vormen voor prestaties die deze orde haar leden aanbiedt en voor zover het betrokken lid met die prestaties vrijwillig heeft ingestemd,
hetgeen de verwijzende rechter dient na te gaan.

USTITIËLE SAMENWERKING IN BURGERLIJKE ZAKEN – AANHANGIGE ZAKEN WAARIN BELGIË TUSSENKOMT
2017

2018

2019
C-186/19
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Arrest van het Hof van 12 december 2019, Openbaar Ministerie,
C-627/19 PPU (Nederland)

PREJUDICIËLE
ZAKEN

De Nederlandse verwijzende rechter vraagt het Hof of kaderbesluit 2002/584 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de
procedures van overlevering tussen de lidstaten (hierna «kaderbesluit») voorziet in de mogelijkheid van een afzonderlijk beroep in rechte
tegen de beslissing van de bevoegde nationale autoriteit om een Europees aanhoudingsbevel uit te vaardigen met het oog op de uitvoering
van een straf, wanneer die autoriteit weliswaar aan de rechtsbedeling in die lidstaat deelneemt, maar zelf geen rechterlijke instantie is.

JUSTITIËLE
SAMENWERKING
IN STRAFZAKEN

In zijn arrest verduidelijkt het Hof de in zijn recente rechtspraak geformuleerde vereiste dat de beslissing om een Europees
aanhoudingsbevel uit te vaardigen, wanneer die beslissing wordt genomen door een autoriteit die aan de rechtsbedeling deelneemt,
maar zelf geen rechterlijke instantie is, in de uitvaardigende staat het voorwerp moet kunnen uitmaken van een beroep in rechte
dat volledig voldoet aan de eisen van een effectieve rechterlijke bescherming. In het geval dat het Europees aanhoudingsbevel door
het openbaar ministerie niet is uitgevaardigd met het oog op strafvervolging, maar met het oog op de uitvoering van een vrijheidsstraf na een definitieve veroordeling, volgt het Hof het door de Belgische regering verdedigde standpunt en is het van oordeel dat
de eisen van een effectieve rechterlijke bescherming niet inhouden dat is voorzien in de mogelijkheid om afzonderlijk beroep in te
stellen tegen de beslissing van het openbaar ministerie. Het Belgische stelsel dat niet in een dergelijk beroep voorziet, voldoet dus
aan deze eisen. In dit verband benadrukt het Hof dat wanneer het Europees aanhoudingsbevel tot tenuitvoerlegging van een straf
strekt, de rechterlijke toetsing wordt verwezenlijkt middels het voor tenuitvoerlegging vatbare vonnis dat ten grondslag ligt aan het
aanhoudingsbevel. De uitvoerende rechterlijke autoriteit kan immers ervan uitgaan dat de beslissing om het aanhoudingsbevel uit
te vaardigen, voortvloeit uit een procedure waarin de gezochte persoon alle waarborgen heeft genoten inzake de bescherming van
zijn grondrechten. De evenredigheid van het aanhoudingsbevel vloeit trouwens ook voort uit de uitgesproken veroordeling aangezien
het kaderbesluit bepaalt dat die moet bestaan uit een straf of een veiligheidsmaatregel met een duur van ten minste vier maanden.

Arrest van het Hof van 15 oktober 2019, Dorobantu,
C-128/18 (Duitsland)
In het kader van de tenuitvoerlegging in Duitsland van een Europees aanhoudingsbevel dat is uitgevaardigd door een Roemeense
Rechtbank, stelt de aangezochte Duitse rechter het Hof vragen over de uitlegging van artikel 4 van het Handvest en over kaderbesluit
2002/584/JBZ betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten (hierna, “het kaderbesluit”).
Met betrekking tot de intensiteit en de omvang van de toetsing van de detentieomstandigheden in de uitvaardigende lidstaat
en in overeenstemming met het standpunt van de Belgische regering, benadrukt het Hof allereerst dat wanneer de uitvoerende
rechterlijke autoriteit beschikt over objectieve, betrouwbare, nauwkeurige en naar behoren bijgewerkte gegevens waaruit blijkt dat
de detentieomstandigheden in de penitentiaire inrichtingen van de uitvaardigende lidstaat structurele of fundamentele gebreken
vertonen, zij moet beoordelen of er zwaarwegende en op feiten berustende gronden zijn om aan te nemen dat er een reëel gevaar
is dat de persoon tegen wie een Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd, na zijn overlevering aan die lidstaat wordt onderworpen aan een onmenselijke of vernederende behandeling in de zin van dat artikel 4 van het Handvest. Daartoe moet de uitvoerende
rechterlijke autoriteit alle relevante materiële aspecten in aanmerking nemen, met name de detentieomstandigheden in de penitentiaire inrichting waarin deze persoon naar concreet voornemen zal worden geplaatst. Deze beoordeling is niet beperkt tot een toetsing van evidente gebreken.  Met het oog op die beoordeling moet de uitvoerende rechterlijke autoriteit bij de uitvaardigende rechterlijke autoriteit de gegevens opvragen die zij noodzakelijk acht en moet zij, bij gebreke van nauwkeurige gegevens die erop wijzen
dat de detentieomstandigheden in strijd zijn met artikel 4 van het Handvest, in beginsel afgaan op de garanties van deze autoriteit.

Overeenkomstig het door de Belgische regering verdedigde standpunt, besluit het Hof dat het kaderbesluit niet in de weg staat aan
een wettelijke regeling van een lidstaat die de bevoegdheid om een Europees aanhoudingsbevel uit te vaardigen met het oog op uitvoering van
een straf toekent aan een autoriteit die weliswaar aan de rechtsbedeling in die lidstaat deelneemt, maar zelf geen rechterlijke instantie is, doch niet
voorziet in een afzonderlijk beroep in rechte tegen de beslissing van die autoriteit om een dergelijk Europees aanhoudingsbevel uit te vaardigen.

JUSTITIËLE SAMENWERKING IN STRAFZAKEN – AANHANGIGE ZAKEN WAARIN BELGIË TUSSENKOMT
2017

Wat de beoordeling betreft van de detentieomstandigheden in het licht van de persoonlijke ruimte waarover de gedetineerde
beschikt, benadrukt het Hof, in overeenstemming met het standpunt van de Belgische regering, dat de uitvoerende rechterlijke autoriteit, bij gebreke van minimumvoorschriften in het geldende recht van de Unie, de minimumeisen in aanmerking moet nemen die voortvloeien uit artikel 3 van het EVRM, zoals uitgelegd door het EHRM. Hoewel de ruimte die in beslag wordt genomen door de sanitaire
infrastructuur bij de berekening van deze beschikbare ruimte niet mag worden meegenomen, moet de ruimte die wordt ingenomen door
de meubels wel worden meegerekend. Gedetineerden moeten niettemin de mogelijkheid behouden om zich normaal in de cel te bewegen.

2018

2019
C-505/19 Document
C-510/19 (Belgische zaak) Document

Wat de relevantie betreft van algemene maatregelen om het toezicht op de detentieomstandigheden in de uitvaardigende lidstaat te verbeteren, merkt het Hof, in overeenstemming met het standpunt van de Belgische regering, ook op dat de uitvoerende
rechterlijke autoriteit niet mag uitsluiten dat er een reëel gevaar is van onmenselijke of vernederende behandeling op de enkele grond
dat de betrokkene in de uitvaardigende lidstaat beschikt over een beroepsweg waarmee hij kan opkomen tegen zijn detentieomstandigheden of dat er in die lidstaat wettelijke of structurele maatregelen bestaan om het toezicht op de detentieomstandigheden te versterken.
Wat de inaanmerkingneming betreft van overwegingen over de doeltreffendheid van de justitiële samenwerking in strafzaken en
over de beginselen van wederzijds vertrouwen en wederzijdse erkenning, benadrukt het Hof, in overeenstemming met het standpunt van
de Belgische regering, dat de door de uitvoerende rechterlijke autoriteit vastgestelde zwaarwegende en op feiten berustende gronden om
aan te nemen dat er een reëel gevaar is dat de persoon tegen wie een Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd na zijn overlevering wordt
onderworpen aan een dergelijke behandeling vanwege de detentieomstandigheden in de penitentiaire inrichting waarin hij naar concreet
voornemen zal worden geplaatst, met het oog op de beslissing over een dergelijke overlevering niet mogen worden afgewogen tegen de
doeltreffendheid van de justitiële samenwerking in strafzaken of tegen de beginselen van wederzijds vertrouwen en wederzijdse erkenning.
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PREJUDICIËLE
ZAKEN

De Brusselse Hoofdstedelijke regering repliceert dat deze handeling een maatregel vormt die direct verband houdt met of noodzakelijk is voor het beheer van het gebied in de zin van artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn, die is vrijgesteld van een milieubeoordeling
krachtens artikel 3, lid 2, onder b), van de SMB-richtlijn.

MILIEU

Allereerst brengt het Hof in herinnering dat de omstandigheid dat projecten gunstige milieueffecten zouden moeten hebben,
niet relevant is voor de beoordeling van de noodzaak om die projecten aan een milieueffectbeoordeling te onderwerpen. Voorts merkt het
Hof op dat een handeling waarbij een lidstaat een gebied aanwijst als een speciale beschermingszone overeenkomstig de habitatrichtlijn,
van nature uit direct verband houdt met of van nature uit noodzakelijk is voor het beheer van het gebied. Zoals aangevoerd door de Brusselse Hoofdstedelijke regering, voegt het Hof eraan toe dat een handeling als het betwiste besluit derhalve kan worden vrijgesteld van een
passende beoordeling in de zin van artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn en dus van een milieueffectbeoordeling in de zin van artikel 3,
lid 2, onder b), van de SMB-richtlijn.

Arrest van het Hof van 12 juni 2019, Terre wallonne,
C-321/18 (België, Raad van State)
De in deze zaak gestelde vraag betreft het verband tussen richtlijn 2001/42/EG betreffende de beoordeling van de gevolgen
voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s (hierna, “SMB-richtlijn ”) en richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van
de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (hierna, “habitatrichtlijn”) tegen de achtergrond van de verschillende vormen van
beoordeling van milieueffecten waarin het Unierecht voorziet. In casu stelt het Waals Gewest bij besluit de instandhoudingsdoelstellingen vast voor alle Natura 2000-gebieden in overeenstemming met de habitatrichtlijn. De vzw Terre Wallonne is van oordeel dat voorafgaand aan de goedkeuring van het besluit een milieubeoordeling uit hoofde van de SMB-richtlijn had moeten worden verricht en stelt
daarom een rechtsvordering in. De aangezochte Belgische rechter wenst van het Hof te vernemen of het besluit van het Waalse Gewest
een plan/programma vormt en als de vraag bevestigend wordt beantwoord of dergelijk plan/programma moet worden onderworpen
aan een milieueffectbeoordeling overeenkomstig de SMB-richtlijn, alhoewel volgens de habitatrichtlijn, op grond waarvan het besluit is
genomen, geen dergelijke beoordeling vereist is.

Het Hof benadrukt evenwel dat de omstandigheid dat een handeling niet noodzakelijkerwijs moet worden voorafgegaan door
een milieubeoordeling, niet betekent dat zij van elke verplichting ter zake ontheven is, aangezien het niet uitgesloten is dat in een dergelijke handeling regels worden uitgevaardigd die ertoe leiden dat zij wordt gelijkgesteld met een plan of een programma, in de zin van de
SMB-richtlijn, waarvoor een milieueffectbeoordeling verplicht kan zijn. Het Hof beslist dat het aan de verwijzende rechter staat dit na te
gaan. Als partij in het hoofdgeding is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in deze zaak in eigen naam tussengekomen. De Belgische regering heeft dus niet deelgenomen aan de procedure.

Arrest van het Hof van 26 juni 2019, Craeynest,
C-723/17 (Rechtbank van eerste aanleg te Brussel, België)

Het Hof merkt op dat de verplichting tot uitvoering van een milieubeoordeling krachtens de SMB-richtlijn afhangt van de
vraag of het betrokken plan of programma het kader vormt voor de toekenning van toekomstige vergunningen voor projecten. Het is
dienaangaande vaste rechtspraak dat het begrip “plannen en programma’s” betrekking heeft op iedere handeling die, door vaststelling
van regels en procedures, een heel pakket van criteria en modaliteiten vaststelt voor de goedkeuring en de uitvoering van één of meerdere projecten die aanzienlijke gevolgen voor het milieu kunnen hebben. In de onderhavige zaak is het Hof van oordeel dat het betwiste
besluit niet de instandhoudingsdoelstellingen voor welbepaalde gebieden vaststelt, maar dat het deze doelstellingen samenvat voor het
gehele Waalse Gewest. Bovendien volgt uit de Belgische wetgeving dat de instandhoudingsdoelstellingen op de schaal van het Waalse
Gewest slechts een indicatieve waarde hebben, terwijl de wetgeving bepaalt dat de instandhoudingsdoelstellingen die toepasselijk zijn
op de schaal van de Natura 2000-gebieden, een reglementaire waarde hebben.

Verschillende inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in België, evenals de milieuorganisatie ClientEarth, hebben een
vordering ingesteld tegen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de vraag of het luchtkwaliteitsplan dat voor de zone Brussel is opgesteld, als toereikend kan worden beschouwd. De Belgische aangezochte rechter heeft het Hof de vraag voorgelegd hoe richtlijn 2008/50/
EG betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa (hierna, “ richtlijn 2008/50/EG ”) moet worden uitgelegd. Enerzijds wenst
de aangezochte rechter te vernemen in hoeverre de nationale rechterlijke instanties de plaats van de bemonsteringspunten (meetstations)
kunnen controleren en, anderzijds, of van de resultaten van verschillende meetstations een gemiddelde mag worden genomen op basis
waarvan wordt beoordeeld of de grenswaarden worden nageleefd dan wel of deze grenswaarden op geen enkele locatie binnen een zone
mogen worden overschreden.

Zoals de Belgische regering had voorgesteld, besluit het Hof derhalve dat het besluit van het Waals Gewest, waarbij een instantie van een lidstaat op gewestelijk niveau voor zijn Natura 2000-netwerk instandhoudingsdoelstellingen met een indicatieve waarde
vaststelt, terwijl de instandhoudingsdoelstellingen op het niveau van de gebieden een reglementaire waarde hebben, niet behoort tot de
“plannen en programma’s”, in de zin van de SMB-richtlijn, waarvoor een milieueffectbeoordeling verplicht is.

Om te beginnen stelt het Hof vast dat richtlijn 2008/50/EG gedetailleerde regels bevat voor het gebruik en de plaatsing van de
bemonsteringspunten voor de meting van de luchtkwaliteit. Een aantal van die regels voorziet in duidelijke, nauwkeurige en onvoorwaardelijke verplichtingen, zodat particulieren zich daarop kunnen beroepen jegens de staat. Het Hof erkent weliswaar de beoordelingsbevoegdheid van de nationale autoriteiten om te kiezen op welke plaatsen de bemonsteringspunten concreet zullen worden geïnstalleerd, maar
het benadrukt wel dat deze vrijheid niet betekent dat zij zich kunnen onttrekken aan rechterlijk toezicht. Gelet op de cruciale rol die de
plaatsing van de bemonsteringspunten binnen het bij die richtlijn ingevoerde systeem voor beoordeling en verbetering van de luchtkwaliteit speelt, zou het voorwerp van richtlijn 2008/50/EG gevaar lopen indien bedoelde punten niet werden geïnstalleerd overeenkomstig
de criteria die in de richtlijn zijn bepaald. De justitiabele heeft dan ook het recht om door een rechterlijke instantie te doen controleren of
de nationale wettelijke regeling en de toepassing ervan binnen de grenzen zijn gebleven van de beleidsvrijheid die de richtlijn laat bij de
keuze van de plaatsing van de bemonsteringspunten. Evenzo is deze rechterlijke instantie bevoegd om alle noodzakelijke maatregelen te
treffen opdat de bemonsteringspunten overeenkomstig de criteria van de richtlijn worden geplaatst.

Arrest van het Hof van 12 juni 2019, CFE,
C-43/18 (Raad van State, België)
Net als bij zaak C-321/18, betreft de vraag die in casu voorligt, het verband tussen richtlijn 2001/42/EG betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s (hierna, “ SMB-richtlijn ”) en richtlijn 92/43/EEG inzake de
instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (hierna, “ habitatrichtlijn”).
Tussen Compagnie d’entreprises CFE SA (hierna: “CFE”) en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest (België) is betwisting gerezen
over de geldigheid van een besluit tot aanwijzing van het Natura 2000-gebied – BE1000001: “Het Zoniënwoud met bosranden en aangrenzende beboste domeinen en de vallei van de Woluwe – Complex Zoniënwoud – Vallei van de Woluwe.”

Wat de tweede vraag betreft, antwoordt het Hof dat de bepaling van het gemiddelde van de meetresultaten van alle bemonsteringspunten in een zone of agglomeratie geen nuttige aanwijzingen verschaft over de blootstelling van de bevolking aan verontreinigende
stoffen. Derhalve oordeelt het Hof dat voor de beoordeling of de grenswaarden zijn nageleefd, het niveau van verontreiniging dat wordt
gemeten op elk bemonsteringspunt, afzonderlijk beschouwd, bepalend is

CFE, die eigenaar is van een perceel waarop het betwiste besluit betrekking heeft, stelt met name schending van artikel 3 van de
SMB-richtlijn doordat de Brusselse Hoofdstedelijke regering een milieubeoordeling had moeten uitvoeren aangezien het betwiste besluit
aanzienlijke milieueffecten kon hebben, of op zijn minst had moeten nagaan of deze handeling dergelijke effecten kon hebben, hetgeen
niet is gebeurd.
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Arrest van het Hof van 29 juli 2019, Inter-Environnement Wallonie en Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen,
C-411/17 (België, Grondwettelijk Hof)

PREJUDICIËLE
ZAKEN

In 2003 besloot de Belgische wetgever de elektriciteitsproductie uit kernenergie te beëindigen. De wet van 31 januari 2003 die bepaalt dat er geen nieuwe kerncentrale meer zou worden gebouwd en dat de in gebruik zijnde centrales na veertig jaar exploitatie geleidelijk
buiten gebruik zouden worden gesteld, dat wil zeggen tussen 2015 (Doel 1 en 2 en Tihange 1) en 2025, is derhalve aangenomen. Bij wet van
18 december 2013 werd de datum van de buitengebruikstelling van de kerncentrale Tihange 1 met tien jaar uitgesteld. De elektriciteitsproductie door de centrale Doel 1 werd op 15 februari 2015 gestaakt. Bij wet van 28 juni 2015 wijzigde de Belgische wetgever de datum van
stopzetting van industriële elektriciteitsproductie in de centrales Doel 1 en Doel 2 teneinde de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening
in België te waarborgen. Krachtens deze wet kan de kerncentrale Doel 1 van 6 juli 2015 tot 15 februari 2025 opnieuw elektriciteit produceren
en wordt de stopzetting van de industriële elektriciteitsproductie in de centrale Doel 2 met tien jaar uitgesteld, tot 1 december 2025.

RECHTSTAAT

Twee verenigingen die de bescherming van het leefmilieu en van de leefomgeving nastreven, dienen bij het Belgisch Grondwettelijk Hof een beroep tot vernietiging van de wet van 28 juni 2015, voor zover daarbij de exploitatie van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2
met tien jaar wordt verlengd zonder dat vooraf een milieubeoordeling is verricht en zonder dat een procedure is gevolgd die inspraak van
het publiek mogelijk maakt. Het Grondwettelijk Hof heeft aan het Hof de vraag voorgelegd of de vaststelling van een wet tot verlenging
van de periode van industriële elektriciteitsproductie door kerncentrales een milieueffectbeoordeling vereist tegen de achtergrond van het
Verdrag van Espoo  inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband van 1991 en het Verdrag van Aarhus betreffende toegang
tot informatie, inspraak in besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden van 1998 en tegen de achtergrond van
richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (hierna, “MEB-richtlijn “) en
richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (hierna, “Habitatrichtlijn”) die allen
voorzien in een milieubeoordeling, maar daaraan verschillende voorwaarden stellen.

RECHTSSTAAT – AANHANGIGE ZAKEN WAARIN BELGIË TUSSENKOMT
2017

2018

2019
C-83/19, C-127&195/19 Document
C-896/19 Document

Om te beginnen stelt het Hof vast dat de grote werkzaamheden aan de centrales Doel 1 en Doel 2, die worden verricht om deze
centrales te moderniseren en te waarborgen dat de geldende veiligheidsvoorschriften worden nageleefd, gevolgen kunnen hebben voor de
materiële toestand van de betrokken plaatsen. Bovendien hangen deze werkzaamheden nauw samen met de door de Belgische wetgever
vastgestelde maatregelen. Volgens het Hof betekent dit dat deze maatregelen en de moderniseringswerkzaamheden die daarmee onlosmakelijk verbonden zijn, deel uitmaken van één en hetzelfde “project” in de zin van de MEB-richtlijn en de Habitatrichtlijn.
Aangaande het risico op een aanzienlijk milieueffect, is het Hof van oordeel dat het project moet worden geacht risico’s op milieueffecten met zich mee te brengen die qua omvang vergelijkbaar zijn met het risico dat zich voordeed bij de oorspronkelijke ingebruikname van die centrales. In tegenstelling tot het door de Belgische regering verdedigde standpunt, oordeelt het Hof dat dergelijk project
moet worden onderworpen aan een milieueffectbeoordeling, in de zin van de MEB-richtlijn en aan de beoordeling van de gevolgen voor
de in het geding zijnde beschermde gebieden in de zin van de Habitatrichtlijn. Aangezien de centrales Doel 1 en Doel 2 zich dicht bij de
Belgisch-Nederlandse grens bevinden, moet dergelijk project bovendien worden onderworpen aan een grensoverschrijdende beoordelingsprocedure als bedoeld in de MEB-richtlijn..
Met betrekking tot de door de Belgische regering gevraagde handhaving in de tijd van de gevolgen van de wet, die is vastgesteld in
strijd met de beoordelingsverplichtingen waarin de MEB-richtlijn en de Habitatrichtlijn voorzien, merkt het Hof, in navolging van de Belgische regering, vooreerst op dat het Unierecht er niet aan in de weg staat dat tijdens of zelfs na de uitvoering van het project bij wijze van
regularisatie alsnog dergelijke beoordelingen worden verricht. Het Hof stelt daartoe twee voorwaarden: enerzijds mogen de nationale regels
die in die regularisatiemogelijkheid voorzien de betrokkenen niet de gelegenheid bieden om de Unierechtelijke voorschriften te omzeilen
of buiten toepassing te laten en anderzijds mogen de bij wijze van regularisatie verrichte beoordelingen niet alleen zien op de toekomstige
milieueffecten van het project, maar moeten ze tevens rekening houden met alle milieueffecten die zich sinds de uitvoering ervan hebben
voorgedaan. Tot slot voegt het Hof eraan toe dat de handhaving tevens moet worden gerechtvaardigd door dwingende redenen die verband
houden met de noodzaak om het reële en ernstige risico af te wenden dat de elektriciteitsbevoorrading van de betrokken lidstaat wordt
onderbroken, en aan dit risico niet het hoofd zou kunnen worden geboden met andere middelen en alternatieven, met name in het kader
van de interne markt. Die handhaving kan niet langer duren dan de tijd die strikt noodzakelijk is om een einde te maken aan die onrechtmatigheid.
MILIEU – AANHANGIGE ZAKEN WAARIN BELGIË TUSSENKOMT
2017

2018

2019
C-24/19 (Belgische zaak) Document
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In de eerste plaats merkt het Hof op dat volgens artikel 185 van de btw-richtlijn een herziening met name moet plaatsvinden als zich
na de btw-aangifte wijzigingen hebben voorgedaan in de elementen die in aanmerking zijn genomen om het bedrag van de aftrek te bepalen.
Het Hof verwijst naar zijn rechtspraak in dit verband volgens welke het gebruik van de goederen bepalend is voor de omvang van de aanvankelijke aftrek waarop de belastingplichtige recht heeft en voor de omvang van eventuele herzieningen tijdens de daaropvolgende perioden. In
het onderhavige geval volgt uit de verwijzingsbeslissing dat het in het hoofdgeding aan de orde gestelde vastgoed door Mydibel ononderbroken
en voor lange tijd is gebruikt voor professionele werkzaamheden. Op basis hiervan besluit het Hof dat, onder voorbehoud van verificatie door
de verwijzende rechter, zich na de btw-aangifte geen wijzigingen hebben voorgedaan in de elementen die in aanmerking zijn genomen om het
bedrag van de aftrek te bepalen. Hieruit volgt dat, in tegenstelling tot het door de Belgische regering verdedigde standpunt, de artikelen 184
en 185 van de btw-richtlijn in omstandigheden zoals in het hoofdgeding er niet toe verplichten de oorspronkelijke btw-aftrek te herzien.
.
In de tweede plaats heeft het Hof vragen bij de eventuele toepassing van de specifieke regels met betrekking tot investeringsgoederen en in het bijzonder van de artikelen 187 en 188 van de btw-richtlijn. Artikel 188 bepaalt dat het investeringsgoed in geval van levering
gedurende de herzieningsperiode, wordt geacht verder voor een economische activiteit van de belastingplichtige te worden gebruikt totdat de
herzieningsperiode is afgelopen, wat een verplichting tot herziening doet ontstaan. Na erop te hebben gewezen dat het aan de nationale rechter
staat om te bepalen of de betrokken ”sale-and-leaseback”-transacties als een “levering van goederen” moeten worden beschouwd, stelt het Hof
dat bedoelde transacties niet als dusdanig kunnen worden beschouwd aangezien rechten die aan de financiële instellingen zijn overgedragen
deze instellingen niet machtigen om als eigenaren over het over het in het hoofdgeding aan de orde gestelde vastgoed te beschikken. Het Hof
besluit dan ook dat, onder voorbehoud van verificatie door de verwijzende rechter, en in tegenstelling tot het door de Belgische regering
verdedigde standpunt, de artikelen 187 en 188 van de btw-richtlijn in dergelijke omstandigheden er niet toe verplichten de oorspronkelijk
afgetrokken btw te herzien.

PREJUDICIËLE
ZAKEN

FISCALITEIT

Arrest van het Hof van 14 maart 2019, Jacob en Lennertz,
C-174/18 (België, Rechtbank van eerste aanleg te Luik)
Jacob, Belgische ingezetene, ontvangt twee pensioenen, een van Belgische oorsprong en een van Luxemburgse oorsprong.
Jacob maakt bezwaar tegen de wijze van berekening van de aanslag door de Belgische belastingdienst. Bij de berekening is namelijk rekening gehouden met het in Luxemburg ontvangen pensioen. Volgens Jacob verliest hij aldus een deel van de belastingvoordelen waarop
hij volgens het Belgisch recht zou hebben gehad indien dat pensioen niet in aanmerking was genomen (belastingverminderingen uit
hoofde van langetermijnsparen, met dienstencheques betaalde prestaties, energiebesparende uitgaven in een woning, uitgaven ter beveiliging van woningen tegen inbraak of brand en giften). De aangezochte rechter wenst van het Hof te vernemen of artikel 45 VWEU (vrij
verkeer van werknemers) in de weg staat aan de toepassing van een belastingregeling die ertoe leidt dat een ingezetene van deze Staat,
die in een andere lidstaat een pensioen ontvangt, een deel van de door de woonstaat toegekende belastingvoordelen wordt ontzegd.

Als antwoord op de tweede vraag stelt het Hof dat deze vraag alleen rijst indien de verwijzende rechter, na verificatie, van oordeel is
dat in casu een verplichting tot herziening bestaat. In een dergelijke situatie is het Hof, in navolging van de Belgische regering, van oordeel dat
dergelijke verplichting tot herziening hoe dan ook in overeenstemming zou zijn met de beginselen van btw-neutraliteit en gelijke behandeling.

Het Hof verwijst eerst naar het beginsel van fiscale autonomie waarbij elke lidstaat het recht heeft zijn eigen belastingstelsel  te
organiseren indien de methode voor de berekening van de belastingheffing niet leidt tot een met het Unierecht strijdige discriminerende
behandeling. Uitgaande van de rechtspraak stelt het Hof vervolgens dat het aan België als woonstaat van de verzoeker is om alle aan zijn
persoonlijke en gezinssituatie verbonden belastingvoordelen toe te kennen. Anders dan in de uitlegging van de Belgische regering
volgens welke de aan de persoonlijke en gezinssituatie verbonden belastingvoordelen restrictief moeten worden opgevat als voordelen
die een maatschappelijk doel nastreven,  legt het Hof het begrip “ persoonlijke en gezinssituatie ”in ruimere zin uit” zonder daarbij naar
enig maatschappelijk doel te verwijzen. Na onderzoek oordeelt het Hof dat de in het hoofdgeding aan de orde zijnde belastingverminderingen kunnen worden beschouwd als verbonden aan de “persoonlijke en gezinssituatie” van de ingezetene. Het Hof besluit dan ook dat
de aan de orde zijnde regeling een verschil in fiscale behandeling doet ontstaan tussen Unieburgers die op het grondgebied van België
wonen, naargelang van de herkomst van hun inkomsten, en dit verschil kan hen ontmoedigen om de door het Verdrag gewaarborgde
vrijheden, inzonderheid het door artikel 45 VWEU gegarandeerde vrije verkeer van werknemers, uit te oefenen.

Arrest van het Hof van 20 juni 2019, Grup Servicii Petroliere,
C-291/18 (Roemenië)
De zaak betreft de betwisting van een wijzigingsaanslag inzake de btw van de Roemeense belastingdienst. Het bezwaar wordt
gemaakt door de Roemeense vennootschap Grup Servicii die drie opvijzelbare offshoreboorplatformen aan Maltese vennootschappen
heeft geleverd. Grup Servicii voert aan te zijn vrijgesteld van btw in de zin van artikel 148, onder c) van  richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (hierna: «de btw-richtlijn”).
De aangezochte rechter  heeft het Hof vragen gesteld over de uitlegging van de uitdrukking „schepen voor de vaart op volle zee”
in artikel 148, onder a) en c), van de btw-richtlijn, om te vernemen of deze van toepassing is op de levering van drijvende installaties
zoals het soort opvijzelbare offshoreboorplatformen die overwegend in een stilstaande positie worden gebruikt.
Om te beginnen herinnert het Hof eraan dat de vrijstellingen waarin artikel 148 van de btw-richtlijn voorziet, autonome begrippen van Unierecht zijn die niet kunnen afhangen van de kwalificatie ervan in het nationale recht. Het Hof verduidelijkt ook dat bedoelde vrijstellingen strikt moeten worden uitgelegd omdat zij uitzonderingen vormen op het algemene beginsel dat btw verschuldigd is.
Vervolgens oordeelt het Hof dat bij de uitlegging van de uitdrukking „schepen voor de vaart op volle zee” rekening moet worden gehouden met de context van de bepaling. In dit verband is het Hof van oordeel dat het begrip “ schepen voor de vaart “ noodzakelijkerwijs
inhoudt dat de installaties moeten worden gebruikt om te varen. Een schip kan echter alleen worden beschouwd als een schip “ voor ”
de vaart indien het overwegend wordt ingezet voor voortbeweging op zee. De Belgische regering nam een tegengesteld standpunt in.

Arrest van het Hof van 27 maart 2019, Mydibel SA,
C-201/18 (België, Hof van beroep te Bergen)
Mydibel is een Belgische naamloze vennootschap die btw-plichtig is. Ze is  eigenaar van meerdere gebouwen ten aanzien waarvan zij de belastingen die zijn betaald over de bouw-, verbouwings- of renovatiefacturen volledig heeft afgetrokken. Met betrekking tot
dit vastgoed heeft Mydibel met twee financiële instellingen “sale-and-leaseback”-transacties afgesloten die niet aan btw waren onderworpen. Na een belastingcontrole heeft de Belgische belastingdienst geweigerd in te stemmen met de btw-aftrek die oorspronkelijk voor de
desbetreffende gebouwen was toegepast. Hij baseerde zich daarbij op de genoemde “sale-and-leaseback”-transacties. Mydibel heeft bij de
Rechtbank van eerste aanleg van Henegouwen een beroep ingesteld tot nietigverklaring van het herzieningsbesluit en het proces-verbaal.

Vervolgens oordeelt het Hof dat de begrippen “ schip” of “ varen” anders kunnen worden uitgelegd afhankelijk van de doelstelling die met de regelingen wordt nagestreefd. In de onderhavige zaak is het Hof van oordeel dat de doelstelling van de btw-richtlijn erin
bestaat het internationale vervoer te bevorderen. In dit kader wordt de levering van schepen voor de vaart op volle zee vrijgesteld van
btw, op voorwaarde dat deze schepen bestemd zijn om zich naar de volle zee te begeven. Deze doelstelling staaft derhalve de uitlegging
volgens welke een drijvende installatie slechts kan worden beschouwd als een  “ schip voor de vaart op volle zee” indien die installatie
overwegend wordt ingezet voor voortbeweging op zee. De Belgische regering nam een tegengesteld standpunt in.

De verwijzende rechter vraagt zich af of in omstandigheden zoals die in het hoofdgeding de btw-aftrek volgens de bepalingen
van richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (hierna: «de btw-richtlijn») verplicht moet worden herzien en, zo ja, of een dergelijke herziening in overeenstemming is met de beginselen van btw-neutraliteit
en gelijke behandeling.
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Arrest van het Hof van 17 oktober 2019, Argenta Spaarbank,
C-459/18 (België, Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen)

Tot slot is het Hof van oordeel dat de uitlegging van artikel 148, onder a) en c), van de btw-richtlijn volgens welke de draagwijdte van dit artikel zich beperkt tot drijvende installaties die hoofdzakelijk worden gebruikt voor voortbeweging op zee, in overeenstemming is met de strikte uitlegging van deze bepaling. Het Hof oordeelt dat de in het hoofdgeding aan de orde zijnde platformen niet
hoofdzakelijk worden gebruikt om te varen omdat zij er in hoofdzaak toe dienen in stilstaande positie offshore koolwaterstofvelden te
exploiteren, hetgeen de verwijzende rechter dient te verifiëren.

Argenta Spaarbank NV (hierna, “AS “), een in België ingezeten vennootschap die in deze lidstaat aan de vennootschapsbelasting is
onderworpen, heeft een vaste inrichting in Nederland waarvan de inkomsten krachtens het Belgisch-Nederlands verdrag tot het vermijden
van dubbele belasting in België zijn vrijgesteld. AS vroeg voor aanslagjaar 2015 de aftrek voor risicokapitaal op grond van de artikelen 205bis
tot 205novies van het Belgisch wetboek van de inkomstenbelastingen 92 (hierna, “WIB92 “). De Belgische belastingdienst verminderde deze
aftrek overeenkomstig artikel 205quinquies van het WIB92. AS meent dat dit artikel een belemmering vormt van de vrijheid van vestiging,
als bedoeld in artikel 49 VWEU omdat het een verschil in behandeling invoert bij de berekening van de aftrek voor risicokapitaal, naar gelang van de lidstaat waar de vaste inrichting is gelegen. De aangezochte Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen vraagt het Hof derhalve
uitspraak te doen over de vraag of een bepaling zoals artikel 205 quinquies WIB verenigbaar is met artikel 49 VWEU.

Het Hof volgt dan ook de redenering van de Belgische regering niet en besluit dat de in het hoofdgeding aan de orde zijnde
platformen niet hoofdzakelijk worden gebruikt om te varen en dus niet in aanmerking komen voor de btw-vrijstelling waarin de richtlijn
voorziet.

Arrest van het Hof van 27 juni 2019, Belgisch Syndicaat van Chiropraxie,
C-597/17 (België, Grondwettelijk Hof)

In lijn met het standpunt van de Belgische regering stelt het Hof vast dat het verschil in behandeling dat is ingevoerd door de
nationale wettelijke regeling die in het hoofdgeding aan de orde is, geen nadelige behandeling vormt die een Belgische vennootschap ervan
kan afhouden haar activiteiten uit te oefenen via een vaste inrichting in een andere lidstaat dan het Koninkrijk België en dientengevolge
geen beperking is die in beginsel wordt verboden door de bepalingen van het VWEU inzake de vrijheid van vestiging. In  lijn met wat verder
nog door de Belgische regering werd geopperd, besluit het Hof dat artikel 49 VWEU zich niet verzet tegen een nationale wettelijke regeling als aan de orde in het hoofdgeding, volgens welke voor de berekening van de aftrek die is toegekend aan een vennootschap die in een
lidstaat onbeperkt belastingplichtig is en in een andere lidstaat beschikt over een vaste inrichting waarvan de inkomsten in de eerste lidstaat
bij dubbelbelastingverdrag zijn vrijgesteld, de nettowaarde van de activa van die vaste inrichting in eerste instantie in aanmerking wordt
genomen bij de berekening van de aan de ingezeten vennootschap toegekende aftrek voor risicokapitaal, maar het bedrag van de aftrek in
tweede instantie wordt verminderd met het laagste van de volgende bedragen, namelijk het met de vaste inrichting overeenstemmend deel
van de aftrek voor risicokapitaal of het door de vaste inrichting gegenereerde positieve resultaat, terwijl een dergelijke vermindering niet
wordt toegepast in het geval van een in de eerste lidstaat gelegen vaste inrichting.

Een aantal chiropractors, osteopaten, plastische chirurgen en beroepsverenigingen hebben beroepen ingesteld bij het Grondwettelijk
Hof tot vernietiging van bepalingen van Belgisch recht  inzake de wijze van toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde (btw) op medische verzorging en leveringen van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. De verzoekende chiropractors en osteopaten  zijn van oordeel
dat de betwiste bepalingen, die de btw-vrijstelling voorbehouden aan beoefenaars van een gereglementeerd medisch of paramedisch beroep - een
statuut waarop zij in België geen aanspraak kunnen maken - onverenigbaar zijn met de bepalingen van richtlijn 2006/112/EG betreffende het
gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (hierna: “btw-richtlijn”). De plastisch chirurgen van hun kant betwisten
het feit dat geneesmiddelen of medische hulpmiddelen die worden verstrekt naar aanleiding van een ingreep of behandeling met een therapeutisch karakter onderworpen zijn aan een verlaagd btw-tarief, terwijl dat bij geneesmiddelen of medische hulpmiddelen die worden verstrekt naar
aanleiding van een ingreep of behandeling met een esthetisch karakter, niet het geval is. De aangezochte rechter stelt het Hof vragen over de
uitlegging van de btw-richtlijn.

Arrest van het Hof van 24 oktober 2019, IN, JM/Belgische Staat,
C-469/18 en C-470/18 (België, Hof van Cassatie)

Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of artikel  132, lid 1, onder c), van de btw-richtlijn aldus moet worden
uitgelegd dat de toepassing van de daarin verleende vrijstelling is voorbehouden aan de diensten die worden verricht door beoefenaars van een
door de wetgeving van de betrokken lidstaat gereglementeerd beroep. Op grond van een letterlijke en teleologische uitlegging herinnert het Hof
eraan dat de lidstaten over een ruime beoordelingsmarge beschikken bij de omschrijving van de beroepen (en de vereiste kwalificaties voor de
uitoefening ervan) bij de uitoefening waarvan verzorging is vrijgesteld van btw, op voorwaarde dat deze vrijstelling enkel geldt voor medische
verzorging die een voldoende kwaliteitsniveau heeft. Het Hof bevestigt evenwel dat het feit dat voor de verstrekking van medische verzorging bepaalde beroepskwalificaties vereist zijn, niet noodzakelijkerwijs impliceert dat deze zorgverleners een door de betrokken lidstaat gereglementeerd
beroep uitoefenen.  Het Hof voegt eraan toe dat het beginsel van fiscale neutraliteit evenwel niet impliceert dat het voordeel van de vrijstelling van
de btw-richtlijn noodzakelijkerwijs is voorbehouden aan de beoefenaars van een door de wetgeving van de betrokken lidstaat gereglementeerd
beroep. In tegenstelling tot het standpunt dat de Belgische regering verdedigde, antwoordt het Hof dus ontkennend op de eerste vraag.

IN en JM zijn gedelegeerd bestuurder van computerbedrijven waartegen een strafrechtelijk onderzoek liep in het kader van
carrouselfraude in verband met de btw. In het kader van dit onderzoek heeft de directeur van een Luxemburgse bank de Luxemburgse
onderzoeksrechter tijdens de rogatoire commissie in Luxemburg documenten overhandigd die betrekking op de verzoekers hadden,
waarbij deze overhandiging plaatsvond zonder de toestemming van de raadkamer van de Rechtbank van de plaats waar de huiszoeking
en inbeslagneming hebben plaatsgevonden, overeenkomstig artikel 20 van het Verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in
strafzaken tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden. Aan de hand van deze
documenten heeft de Belgische belastingdienst IN en JM berichten van wijziging van de aangiften in de personenbelasting voor de betrokken periode doen toekomen. Nadat hun bezwaarschriften waren afgewezen, hebben de betrokkenen beroep ingesteld tot bij het Hof
van Cassatie om ontheffing te verkrijgen van de hun opgelegde belastingen.

Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter van het Hof te vernemen of het recht van de EU zich verzet tegen een nationale
regeling die een verschil in behandeling maakt door de toepassing van verschillende btw-tarieven op geneesmiddelen al naar gelang het gebruik
ervan (therapeutisch of esthetisch).  Alhoewel punt 3 van bijlage III van de richtlijn enkel melding maakt van geneesmiddelen voor therapeutische doeleinden, bevestigt het Hof dat dit laatste punt doelt op het normale gebruik van het product en niet op het concrete gebruik dat ervan
wordt gemaakt. De lidstaten behouden een ruime beoordelingsmarge bij de beslissing om al dan niet een verlaagd btw-tarief toe te passen op
bepaalde farmaceutische producten. De lidstaten moeten evenwel het beginsel van fiscale neutraliteit in acht nemen dat zich ertegen verzet dat
soortgelijke goederen of diensten, die met elkaar concurreren, voor de heffing van btw verschillend worden behandeld. Om te beoordelen of verschillende goederen of diensten soortgelijk zijn, wordt verwezen naar het oogpunt van de gemiddelde consument. In casu merkt het Hof op dat
het gebruik met een therapeutisch karakter en het gebruik met een esthetisch karakter twee duidelijk gescheiden vormen van concreet gebruik
zijn en dat zij dus uit het oogpunt van de gebruiker niet aan dezelfde behoefte beantwoorden. Derhalve antwoordt het Hof overeenkomstig de
door de Belgische regering voorgestelde uitlegging, dat het recht van de EU zich niet verzet tegen een nationale regeling die een verschil in
behandeling maakt tussen geneesmiddelen voor therapeutisch gebruik en voor esthetisch gebruik voor de bepaling van het btw-tarief.

In antwoord op de vraag van het Hof van Cassatie van België of artikel 37 van het Handvest zich in alle omstandigheden verzet
tegen het gebruik van bewijselementen die zijn verkregen met schending van het door artikel 7 van het Handvest gewaarborgde recht
op eerbiediging van het privéleven, oordeelt het Hof dat deze verzoeken om een prejudiciële beslissing niet-ontvankelijk zijn. Zoals de
Belgische regering had geopperd, stelt het Hof inderdaad vast dat het gebruik van bewijselementen die in het kader van een strafrechtelijk onderzoek dat is ingeleid naar aanleiding van klachten inzake btw-fraude om de aangiften in de personenbelasting recht te zetten,
op zich niet impliceert dat het Unierecht ten uitvoer wordt gebracht in de zin van artikel 51, lid 1, van het Handvest. Daar de feiten van
de hoofdgedingen buiten de werkingssfeer van het Unierecht vallen en de verwijzende rechter in zijn vragen niet heeft aangetoond dat
er een verband is met het Unierecht of dat in het nationale recht naar deze rechtsbepalingen wordt verwezen, kan het Hof dus niet de
verenigbaarheid van de aan de orde zijnde regelgeving of nationale rechtspraak met het Handvest onderzoeken.

Met zijn derde vraag wenst de verwijzende rechter ten slotte te vernemen of het mogelijk is bij vernietiging van de bestreden nationale
bepalingen tegelijk de gevolgen van deze bepalingen te handhaven gedurende een overgangsperiode teneinde de Belgische autoriteiten in staat
te stellen deze bepalingen in overstemming te brengen en het risico van rechtsonzekerheid te beperken. Het Hof merkt op dat de verwijzende
rechter geen concrete elementen heeft aangevoerd die het specifieke risico van rechtsonzekerheid kunnen staven. Anders dan het standpunt dat
de Belgische regering had verdedigd, bevestigt het Hof dat de noodzaak van een overgangsperiode in casu niet kan worden gerechtvaardigd.
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Arrest van het Hof van 20 november 2019, Infohos,
C-400/18 (België, Hof van Cassatie)

Arrest van het Hof van 19 december 2019, Brussels Securities,
C-389/18 (België, Rechtbank van eerste aanleg te Brussel)

Infohos is een vereniging die gespecialiseerd is in ziekenhuisinformatica. Op 5 september 2000 heeft zij een samenwerkingsakkoord gesloten met IHC-Group NV om gezamenlijk, doch op bestelling van Infohos, nieuwe of vernieuwende softwaretoepassingen te
ontwikkelen voor de als lid bij haar aangesloten ziekenhuizen. Infohos heeft zich niet laten registreren als btw-belastingplichtige, met
name omdat zij meende op zijn minst in aanmerking te komen voor de vrijstelling van artikel 44, lid 2, 1bis, van het btw-wetboek. Op
dit punt was de belastingdienst evenwel van oordeel dat aangezien Infohos zich niet beperkte tot het verrichten van diensten voor haar
leden, maar tevens overging tot de commercialisatie van softwaretoepassingen naar derden toe, zij zich voor het geheel van haar activiteiten niet kon beroepen op de vrijstelling. Het Hof van Cassatie, waarbij de zaak uiteindelijk aanhangig werd gemaakt, stelde het Hof
de vraag of artikel 13, A, lid 1, onder f), van de zesde richtlijn, thans artikel 132, lid 1, onder f), van richtlijn 2006/112/EG (hierna, «de
zesde richtlijn») zo moet worden uitgelegd dat het de lidstaten toelaat aan de daarin bepaalde vrijstelling een exclusiviteitsvoorwaarde
te verbinden waardoor een zelfstandige groepering die eveneens diensten presteert aan niet-leden, ook voor de diensten verstrekt aan
leden integraal onderworpen is aan de btw.

De vennootschap Brussels Securities (hierna, “BS ”), een in België gevestigde vennootschap, die in België  is onderworpen aan
de vennootschapsbelasting, heeft in haar belastingaangifte voor het belastingjaar 2011 verklaard dat zij haar belastinggrondslag had berekend door eerst de aftrek voor risicokapitaal (hierna, “ARK”)  en vervolgens de definitief belaste inkomsten” (hierna, “DBI”) in aftrek
te brengen.  De belastingadministratie besliste het bedrag van de overdraagbare ARK van het begin en het einde van belastingjaar 2011
te herzien op basis van de in de artikelen 77 tot en met 79 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 vastgestelde volgorde van aanrekening van belastingaftrekken. Volgens deze volgorde moeten eerst de DBI (tot 95 % van
dat bedrag), dan de ARK en ten slotte de over te dragen verliezen van de belastbare winst worden afgetrokken. Aangezien Brussels Securities voornoemde aanrekeningsvolgorde niet had toegepast voor de belastingjaren 2005 tot en met 2011, heeft de belastingadministratie
geoordeeld dat geen DBI konden worden overgedragen naar het belastingjaar 2012.
Volgens BS komt dergelijke aanrekeningsvolgorde erop neer dat een vennootschap die in aanmerking komt voor de DBI-regeling het belastingvoordeel van de ARK verliest, en wel ten belope van de door haar aftrekbare DBI, wat niet in overeenstemming zou
zijn met artikel 4 van richtlijn 90/435/EEG betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten (hierna, “richtlijn 90/435/EEG”). De aangezochte rechter van eerste aanleg te Brussel vraagt
het Hof derhalve uitspraak te doen over de verenigbaarheid van een bepaling zoals artikel 205quinquies WIB met artikel 49 VWEU.

Krachtens artikel 13, A, lid 1, onder f), van de zesde richtlijn verlenen de lidstaten onder de voorwaarden die zij vaststellen om
een juiste en eenvoudige toepassing van de vrijstellingen van die bepaling te verzekeren en alle fraude, ontwijking en misbruik te voorkomen, vrijstelling voor diensten die worden verricht door zelfstandige groeperingen van personen die een activiteit uitoefenen welke
is vrijgesteld of waarvoor zij niet belastingplichtig zijn, teneinde aan hun leden de diensten te verlenen die direct nodig zijn voor de uitoefening van deze activiteit, wanneer die groeperingen van hun leden enkel terugbetaling vorderen van hun aandeel in de gezamenlijke
uitgaven, mits deze vrijstelling niet tot concurrentievervalsing kan leiden.

Om te beginnen stelt het Hof vast dat de volgorde waarin de aftrekken moeten worden uitgevoerd, ertoe kan leiden dat het
recht om de overgedragen ARK te gebruiken komt te verlopen, voor het bedrag aan DBI dat bij voorrang in mindering is gebracht op de
belastbare winst van de moedermaatschappij. Het Hof brengt evenwel in herinnering dat overeenkomstig met wat het heeft geoordeeld
in zaak C-459/18 (Argenta Spaarbank), de ARK die is toegekend aan een vennootschap die in België vennootschapsbelasting moet
betalen, een belastingvoordeel vormt dat leidt tot een vermindering van het effectieve tarief in de vennootschapsbelasting die een dergelijke vennootschap in die lidstaat moet betalen. Het Hof voegt hieraan toe dat de combinatie van de DBI-regeling voor ontvangen
dividenden, de in de nationale regelgeving vastgestelde volgorde van aftrek, en het feit dat de mogelijkheid om de ARK te gebruiken
beperkt is in de tijd, tot gevolg kan hebben dat de ontvangst van dividenden ertoe kan leiden dat de moedermaatschappij een ander door
de nationale wetgeving toegekend belastingvoordeel verliest en dus zwaarder wordt belast.

In zijn arrest oordeelt het Hof dat dit artikel, rekening houdend met zijn bewoordingen en doelstelling, aldus moet worden
uitgelegd dat het in de weg staat van artikel 44, lid 2, 1bis van het btw-wetboek, in de zin dat deze laatste bepaling de verlening van de
btw-vrijstelling afhankelijk stelt van de voorwaarde dat zelfstandige groeperingen van personen uitsluitend diensten verlenen aan hun
leden, waardoor dergelijke groeperingen die tevens diensten verlenen aan niet-leden integraal onderworpen zijn aan de btw, ook voor
de diensten die zij verlenen aan hun leden. Het Hof volgde niet de redenering van de Belgische regering dat de betrokken regeling tot
doel had concurrentievervalsing te voorkomen en het mogelijk maakte alle fraude, ontwijking en misbruik te voorkomen. Het is immers
van oordeel dat de betrokken nationale bepaling, door een onweerlegbaar vermoeden van fraude en misbruik te vestigen wanneer een
zelfstandige groepering eveneens diensten verleent aan niet-leden, de werkingssfeer van deze bepaling in algemene termen beperkt.

In tegenstelling tot het standpunt van de Belgische regering en  ondanks het door haar aangevoerde beginsel van fiscale
autonomie, besluit het Hof dat artikel 4, lid 1, van richtlijn 90/435/EEG zich verzet tegen een regeling van een lidstaat die bepaalt dat de
door een moedermaatschappij van haar dochteronderneming ontvangen dividenden eerst worden opgenomen in de belastinggrondslag
van de moedermaatschappij, dat vervolgens 95 % van het bedrag van die dividenden daarvan kan worden afgetrokken, en het overschot
daarna zonder beperking in de tijd kan worden overgedragen naar volgende belastingjaren, waarbij deze aftrek voorrang heeft op een
andere belastingaftrek waarvan de overdracht in de tijd beperkt is.

FISCALITEIT – AANHANGIGE ZAKEN WAARIN BELGIË TUSSENKOMT
2017

2018

2019

C-640/18 (Belgische zaak) C-19/19 (Belgische zaak) Document
C-168&169/19 Document
Document
C-245&246/19 Document
C-405/19 (Belgische zaak) Document
C-437/19 Document
C-844/19 Document
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VRIJHEID VAN VESTIGING – AANHANGIGE ZAKEN WAARIN BELGIË TUSSENKOMT

Arrest van het Hof van 26 maart 2019, SM,
C-129/18 (Verenigd Koninkrijk)

2017

2018

2019

Op grond van de Richtlijn 2004/38/EG 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 (hierna: de Burgerschapsrichtlijn) genieten de ‘rechtstreekse bloedverwanten in neergaande lijn’ van een
EU-burger automatisch het recht om zich bij deze burger te voegen indien de EU-burger zich naar een andere lidstaat begeeft dan die waarvan hij de nationaliteit bezit. Op 19 februari 2018 stelde het Supreme Court van het Verenigd Koninkrijk aan het Hof van Justitie in Luxemburg de vraag of onder deze
‘rechtstreekse bloedverwant in neergaande lijn’ ook een kind mag worden begrepen dat uit hoofde van de Algerijnse kafala onder de vaste wettelijke voogdij
van een burger van de Unie valt. Kafala is een familierechtelijk instituut van bepaalde landen en vindt zijn oorsprong in de Koran. Het voorziet dat de kafil
of kafila (de volwassene die zorgt voor het kind) het kind een islamitische opvoeding zal geven.

C-721&722/19 Document

België verdedigde dat dit niet het geval is. In tegenstelling tot adoptie, wat verboden is in Algerije, ontstaan er immers geen afstammingsbanden
en kan de kafala worden herroepen.
Op 26 maart 2019 kwam het Hof tot hetzelfde besluit. Onder het begrip ‘rechtstreekse bloedverwanten in neergaande lijn’ kunnen de biologische kinderen worden begrepen, alsook de geadopteerde kinderen, op voorwaarde dat de adoptie een juridische afstammingsrelatie tussen het kind en de
EU-burger doet ontstaan. Aangezien de Algerijnse kafala dergelijke afstammingsrelatie niet in het leven roept, kan een kind dat uit hoofde van de Algerijnse
kafala onder de vaste wettelijke voogdij van een EU-burger valt, niet worden beschouwd als een ‘rechtstreekse bloedverwant in neergaande lijn’ van een
EU-burger. Dit kind geniet bijgevolg niet het automatische recht om zich bij zijn EU-ouder te voegen. Het Hof voegde hier onmiddellijk aan toe dat een
dergelijk kind wel kan worden beschouwd als een ‘ander familielid’ van de EU-burger, wat impliceert dat de woonlidstaat van de EU-burger de toegang en
het verblijf van de minderjarige op zijn grondgebied moet vergemakkelijken. De woonlidstaat wordt opgeroepen om “een evenwichtige en redelijke beoordeling te maken van alle actuele en relevante omstandigheden”, waarbij in het bijzonder moet worden gekeken naar het belang van het kind.

Arrest van het Hof van 14 maart 2019, Maria Vester,
C-134/18 (België, Arbeidsrechtbank Antwerpen)
Mevrouw Vester, een Nederlandse onderdaan, woonachtig in België, heeft in Nederland gewerkt. Toen ze stopte met werken, vroeg ze – op
grond van artikel 65 Verordening 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (hierna: “Verordening 883/2004”) - in België (de woonstaat) een werkloosheidsuitkering aan. Na 4 dagen meldde ze zich arbeidsongeschikt in België, waarop ze een Belgische arbeidsongeschiktheidsuitkering ontving, op grond van artikel 6 Verordening 883/2004. Op grond van de Belgische wetgeving
wordt mevrouw Vester na 52 weken invalide verklaard. Hierop vraagt ze een invaliditeitsuitkering aan in Nederland. Echter, een dergelijke Nederlandse
uitkering kan pas bekomen worden na 104 weken arbeidsongeschiktheid. Mevrouw Vester krijgt dus geen Nederlandse invaliditeitsuitkering. Een dergelijke uitkering kan ze evenmin bekomen in België omdat ze daar maar 4 dagen was verzekerd. Als gevolg van de verschillende duur in wachttijd van de
arbeidsongeschiktheid in België en Nederland, geniet mevrouw Vester tijdelijk geen enkele invaliditeitsuitkering. De vraag stelde zich of dit verenigbaar is
met de artikelen 45 (vrij verkeer van werknemers) en 48 VWEU (sociale zekerheid werknemers).
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 et zoals de Belgische regering komt het Hof tot het besluit dat de Nederlandse wetgeving in de praktijk tot gevolg heeft dat migreN
rende werknemers tijdens het tweede jaar van hun arbeidsongeschiktheid worden benadeeld ten opzicht van de niet-migrerende werknemers.
Deze laatste categorie geniet immers tijdens dit tweede jaar een Nederlandse arbeidsongeschiktheidsuitkering. Migrerende werknemers zoals
mevrouw Vester kan hiervan niet genieten. De Nederlandse wetgeving is dan ook onverenigbaar met het doel van artikel 45 VWEU. Het Hof
suggereert vervolgens om de Nederlandse arbeidsongeschiktheidsuitkering in het tweede jaar ook toe te kennen aan de migrerende werknemers.

VRIJHEID VAN
DIENSTVERRICHTING

Beschikking van het Hof van 26 september 2019, YU,
C-315/19 (België, Gerecht van eerste aanleg te Eupen)
Arrest van het Hof van 4 juli 2019, Kirschstein,
C-393/17 (België, Hof van beroep te Antwerpen)

Volgens de Belgische regelgeving kan een ingezetene in België worden vrijgesteld van de belasting voor inverkeerstelling voor
het buitenlands voertuig dat hij mag gebruiken van zijn werkgever die zich in een andere EU-lidstaat bevindt, op voorwaarde dat deze
werknemer zowel zijn arbeidscontract als het attest waarin zijn werkgever het voertuig ter beschikking stelt, aan boord van het voertuig
heeft.

Volgens de wetgeving van de Vlaamse Gemeenschap mogen alleen de instellingen voor hoger onderwijs die een erkenning hebben verkregen, bepaalde diploma’s uitreiken. Dergelijke diploma’s uitreiken zonder erkenning kan aanleiding geven tot strafrechtelijke vervolging. Freddy en
Thierry Kirschstein leiden een in België gevestigde vennootschap die diensten voor hoger onderwijs verstrekt. Ze worden door de Vlaamse overheid
vervolgd wegens de toekenning van de graad “master” zonder de daartoe vereiste erkenning te hebben verkregen. De Belgische aangezochte rechter
wenst van het Hof te vernemen of deze nationale wetgeving verenigbaar is met richtlijn  2006/123/EG betreffende diensten op de interne markt
(hierna, “dienstenrichtlijn”) en richtlijn 2005/29/EG betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne
markt (hierna, “richtlijn 2005/29/EG ”).

In casu kon mevrouw YU deze documenten niet tijdens een controle voorleggen, waardoor ze belasting voor inverkeerstelling
diende te betalen. Het Hof oordeelde via beschikking dat een dergelijke regeling het vrije werknemersverkeer belemmert en bijgevolg
strijdig is met artikel 45 VWEU
VRIJ VERKEER VAN PERSONEN – AANHANGIGE ZAKEN WAARIN BELGIË TUSSENKOMT
2017

2018

Om te beginnen verwerpt het Hof de door de Belgische regering opgeworpen exceptie van niet-ontvankelijkheid. Volgens de Belgische regering moest de toepasselijkheid van de dienstenrichtlijn worden uitgesloten, aangezien de betrokken “master”-diploma’s in het hoofdgeding zijn afgegeven door GES Switzerland, die zich als Zwitserse onderneming niet op deze richtlijn kan beroepen. Het Hof merkt evenwel op dat uit
de informatie die de verwijzende rechter heeft verstrekt, de specifieke rol van GES Switzerland niet vaststaat en dat de in het hoofdgeding aan de orde
zijnde “masterdiploma’s” hetzij door een Belgische vennootschap, hetzij door een Zwitserse en een Spaanse vennootschap kunnen zijn verleend.

2019
C-394/19 Belgische zaak) Document
C-580/19 Document
C-585/19 Document
C-710/19 (Belgische zaak) Document
C-718/19 (Belgische zaak) Document
C-930/19 (Belgische zaak) Document

Het Hof buigt zich vervolgens over de materiële werkingssfeer van de twee ingeroepen richtlijnen. Wat richtlijn 2005/29/EG betreft,
oordeelt het Hof overeenkomstig het door de Belgische regering verdedigde standpunt dat de richtlijn niet van toepassing is op de in het hoofdgeding aan de orde zijnde regeling. De in de regeling bedoelde gedragingen kunnen enkel binnen de werkingssfeer van richtlijn 2005/29/EG vallen,
indien ze een handelspraktijk zijn in de zin van de richtlijn. Bijgevolg moeten ze rechtstreeks verband houden met de promotie, verkoop of levering
van een product aan consumenten. In dit geval heeft de regeling echter geen betrekking op de voorwaarden voor het bevorderen of in de handel
brengen van diensten op het gebied van het hoger onderwijs, maar op de erkenning van een marktdeelnemer om dergelijke diensten te verstrekken,
wanneer die diensten de uitreiking omvatten van een bepaald universitair diploma.
Wat de dienstenrichtlijn betreft en in tegenstelling tot het door de Belgische regering verdedigde standpunt, oordeelt het Hof  dat bedoelde richtlijn in casu van toepassing is.
Volgens het Hof is de aan de orde zijnde regeling niet van toepassing op niet-economische diensten van algemeen belang  en ook niet op activiteiten in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag, die uitgesloten zijn van de werkingssfeer van de dienstenrichtlijn. Voor het overige
en zoals de Belgische regering had betoogd, is het Hof van oordeel dat de aan de orde zijnde regeling in overeenstemming is met de bepalingen van
de richtlijn. Voor zover deze regeling een vergunningstelsel in het leven roept dat dienstverrichters die bepaalde universitaire diploma’s willen verlenen, verplicht om de bevoegde instanties te verzoeken om een formeel besluit dat hen daartoe machtigt, onderzoekt het Hof of deze regels voldoen
aan de eisen ter zake van de dienstenrichtlijn. Er moet aan drie voorwaarden zijn voldaan: (i) het vergunningstelsel mag geen discriminerende werking jegens de betrokken dienstverrichter hebben; (ii) bedoeld vergunningstelsel moet zijn gerechtvaardigd om een dwingende reden van algemeen
belang; en (iii) het nagestreefde doel kan niet door een minder beperkende maatregel worden bereikt. Wat de eerste voorwaarde betreft, oordeelt het
Hof dat niet uit enig element van het dossier blijkt dat de aan de orde zijnde regeling een dergelijk onderscheid maakt. Wat de tweede voorwaarde
betreft, stelt het Hof vast dat uit de verwijzingsbeslissing blijkt dat de in het hoofdgeding aan de orde zijnde wettelijke regeling zowel beoogt een hoog
niveau van hoger onderwijs te waarborgen als de afnemers van diensten te beschermen en dat deze twee doelstellingen moeten worden beschouwd
als dwingende redenen van algemeen belang volgens de rechtspraak van het Hof. Wat de derde voorwaarde betreft, wijst het Hof erop dat, onder
voorbehoud van een door de verwijzende rechter te verrichten verificatie, er geen element aanwezig is dat in strijd is met deze voorwaarde.
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Ten slot buigt het Hof zich over het  algemene beginsel van gelijke behandeling en wijst het erop dat de beoordeling of verschillende situaties vergelijkbaar zijn, moet gebeuren op basis van alle aspecten die deze situaties kenmerken en met name tegen de achtergrond van het voorwerp en het doel van de Unierechtelijke handeling die het betrokken onderscheid invoert. Vervolgens onderzoekt
het Hof de verschillende diensten die worden uitgesloten in het licht van de beginselen die het aanhaalde.

VRIJHEID VAN DIENSTVERRICHTING – AANHANGIGE ZAKEN WAARIN BELGIË TUSSENKOMT
2017

2018
C-667/18 ((Belgische zaak)
Document

2019
C-275/19 Document
C-711/19 Document

In de eerste plaats : arbitrage- en bemiddelingsdiensten. In het kader van deze diensten moeten de arbiters en bemiddelaars
steeds door alle partijen in een geschil worden aanvaard. Bijgevolg  kan een openbare instantie die een procedure voor het plaatsen
van overheidsopdrachten ter zake van een arbitrage- of bemiddelingsdienst uitschrijft,  niet degene aan wie die opdracht is gegund als
gemeenschappelijke arbiter of bemiddelaar aan de andere partij opdringen. Het Hof komt tot de conclusie dat die diensten niet vergelijkbaar zijn met de andere diensten zoals vermeld in richtlijn 2014/24/EU. De Belgische regering verdedigde hetzelfde standpunt.
In de tweede plaats : door advocaten verleende diensten. Ter zake herinnert het Hof eraan dat de uitsluiting enkel betrekking
heeft op diensten in verband met de vertegenwoordiging in rechte van een persoon in een procedure voor een internationale arbitrageof bemiddelingsinstantie, voor een rechter of overheidsinstantie van een lidstaat of een derde land of voor een internationale rechter of
instantie, alsook op het juridisch advies dat wordt gegeven ter voorbereiding van of in geval van een dergelijke procedure, met andere
woorden de diensten die worden verleend in het kader van een relatie intuitu personae tussen de advocaat en zijn cliënt. Aangezien die
relatie wordt gekenmerkt door een strikte vertrouwelijkheid, zou het doel om de rechten van de verdediging te garanderen, kunnen
worden bedreigd door de verplichting om te preciseren wat de gunningsvoorwaarden voor een dergelijke opdracht zijn.  Het Hof besluit
dat deze diensten niet vergelijkbaar zijn met de andere diensten die onder richtlijn 2014/24/EU vallen. De Belgische regering had een
soortgelijk standpunt verdedigd.

PREJUDICIËLE
ZAKEN
OVERHEIDSOPDRACHTEN

In de derde en laatste plaats : rechtskundige diensten met betrekking tot werkzaamheden die al dan niet incidenteel verband
houden met de uitoefening van het openbaar gezag. Het Hof is van oordeel, net als de Belgische regering, dat deze diensten zich vanwege hun aard onderscheiden van de binnen de werkingssfeer van richtlijn 2014/24/EU vallende diensten. Overeenkomstig de artikelen 51
en 62 VWEU zijn deze diensten inderdaad uitgesloten van het toepassingssfeer van de Verdragsbepalingen die betrekking hebben op de
vrijheid van vestiging en de vrijheid van dienstverlening.

Arrest van het Hof van 6 juni 2019, P.M. e.a.,
C-264/18 (België, Grondwettelijk Hof)
Richtlijn 2014/24/EU betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten (hierna, “richtlijn 2014/24/EU”) sluit bepaalde rechtskundige
diensten van de procedures betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten uit als bedoeld in artikel 10, onder c), en onder d), i), ii), en v) van de
richtlijn. Drie advocaten en juristen stellen een beroep in tot nietigverklaring van de Belgische wet ter omzetting van deze bepalingen.  De verzoekers
geven aan dat de betrokken bepalingen een verschil in behandeling in het leven roepen dat niet kan worden gerechtvaardigd ten aanzien van die
diensten.

OVERHEIDSOPDRACHTEN – AANHANGIGE ZAKEN WAARIN BELGIË TUSSENKOMT
2017

De verwijzende rechter verzoekt het Hof uitspraak te doen over de verenigbaarheid van artikel 10 onder c), en onder d), i), ii) en v) van
richtlijn 2014/24/EU met het gelijkheidsbeginsel, al dan niet in samenhang gelezen met het subsidiariteitsbeginsel en met de artikelen 49 en 56 VWEU
die de volledige concurrentie en het vrij verkeer bij het plaatsen van overheidsopdrachten waarborgen.  

2018

2019
C-387/19 (Belgische zaak) Document

Om te beginnen stelt het Hof, net zoals de Belgische regering had geopperd, dat de uitsluiting van bepaalde rechtskundige diensten door
richtlijn 2014/24/EU niet in strijd is met het subsidiariteitsbeginsel.  Aangezien de Unie overeenkomstig dit beginsel op de gebieden die niet onder haar
exclusieve bevoegdheid vallen, enkel optreedt indien en voor zover de doelstellingen van het overwogen optreden niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt en derhalve wegens de omvang of de gevolgen van het overwogen optreden, beter op het niveau van de Unie kunnen worden
verwezenlijkt, oordeelt het Hof dat het de taak van de nationale wetgevers is te bepalen of de aan de orde zijnde diensten moeten worden onderworpen
aan de regels voor het plaatsen van overheidsopdrachten.
Vervolgens buigt het Hof zich over de vraag van de eerbiediging van de artikelen 49 en 56 VWEU. Het Hof herinnert er enerzijds aan dat
wanneer door of namens overheden van de lidstaten overheidsopdrachten worden gegund, de beginselen van het VWEU moeten worden geëerbiedigd,
met name de bepalingen betreffende de vrijheid van vestiging en de vrijheid van dienstverlening (overweging 1 van richtlijn 2014/24/EU) en anderzijds dat de coördinatie op het niveau van de Unie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten tot doel heeft de belemmeringen voor
het vrije verkeer van diensten en goederen die deze procedures kunnen opwerpen, op te heffen en dus de belangen te beschermen van in een lidstaat
gevestigde markdeelnemers die goederen of diensten wensen aan te bieden aan in een andere lidstaat gevestigde aanbestedende diensten. Het Hof voegt
eraan toe dat hieruit evenwel niet volgt dat richtlijn 2014/24/EU, door bepaalde diensten uit te sluiten en de lidstaten dus niet te verplichten om die
diensten aan de regels voor het plaatsen van overheidsopdrachten te onderwerpen, afbreuk doet aan de door de Verdragen gewaarborgde vrijheden. De
Belgische regering verdedigde hetzelfde standpunt.
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Arrest van het Hof van 20 juni 2019, Hakelbracht e.a.,
C-404/18 (België, Arbeidsrechtbank te Antwerpen)

PREJUDICIËLE
ZAKEN

Vandenbon werkte als storemanager van een door WTG Retail geëxploiteerde winkel. In die hoedanigheid had ze op 24 juni
2015 een sollicitatiegesprek met Hakelbracht.  Vandenbon was bereid haar in dienst te nemen, maar desondanks weigerde WTG Hakelbracht in dienst te nemen vanwege haar zwangerschap. Vandenbon deelde Hakelbracht de reden van de weigering mee. Op 6 april 2016
ontbond WTG Retail de arbeidsovereenkomst van Vandenbon met name vanwege de onjuiste uitvoering van de toevertrouwde taken,
niet-inachtneming van de veiligheidsvoorschriften, ontoereikend onderhoud van de winkel en gebrek aan orde. Zowel Hakelbracht als  
Vandenbon hebben WTG Retail in gebreke gesteld om elk van hen een forfaitaire schadevergoeding te betalen gelijk aan zes maanden
loon. Aangezien op dit punt geen akkoord kon worden bereikt, hebben zij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen verzocht de onderneming te veroordelen tot betaling van bedoelde schadevergoeding.

SOCIAAL BELEID

Arrest van het Hof van 16 mei 2019, Plessers,
C-509/17 (Arbeidshof te Antwerpen, België)

De Rechtbank erkende dat Hakelbracht het slachtoffer is geweest van directe discriminatie op grond van geslacht, maar ze
stelde ook een prejudiciële vraag aan het Hof teneinde te vernemen of artikel 24 van richtlijn 2006/54/EG betreffende de toepassing
van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep (hierna, “richtlijn 2006/54/
EG”) aldus moet worden uitgelegd dat het zich verzet tegen de Belgische regeling volgens welke in een situatie waarin door een persoon
die meent slachtoffer te zijn van discriminatie op grond van geslacht een klacht is ingediend, een werknemer die deze persoon in die
context heeft gesteund, slechts beschermd is tegen represaillemaatregelen van de werkgever indien hij als getuige is opgetreden in het
kader van het onderzoek van die klacht en zijn getuigenis aan de formele vereisten van die regeling voldoet.Het Hof is van oordeel dat de
categorie van werknemers die voor de in artikel 24 bedoelde bescherming in aanmerking kunnen komen, ruim moet worden opgevat en
alle werknemers omvat die kunnen worden getroffen door represaillemaatregelen van de werkgever als reactie op een klacht die wegens
discriminatie op grond van geslacht is ingediend. De categorie beschermde werknemers wordt afgebakend op basis van de rol die deze
werknemers hebben gespeeld ten gunste van de beschermde persoon en die de betrokken werkgever ertoe kan hebben gebracht nadelige
maatregelen tegen hen te nemen. Het Hof concludeert bijgevolg dat artikel 24 van richtlijn 2006/54/EG aldus moet worden uitgelegd dat
het in de weg staat aan een Belgische wetgeving volgens welke een werknemer enkel dan beschermd is wanneer hij als getuige is opgetreden in het kader van het onderzoek van die klacht en zijn getuigenis aan de formele vereisten van die regeling voldoet. De Belgische
regering is niet tussengekomen in deze zaak.

Een procedure van gerechtelijke reorganisatie, achteraf gewijzigd in overdracht onder gerechtelijk gezag, wordt geopend met betrekking
tot Echo, een vennootschap naar Belgisch recht. Prefaco dient zich aan als overnemer en is bereid ongeveer twee derde van het totale personeelsbestand van Echo over te nemen. De overeenkomst van overdracht wordt ondertekend en de lijst met over te nemen werknemers wordt eraan toegevoegd. Plessers staat niet vermeld op deze lijst en wordt derhalve in kennis gesteld van de beëindiging van haar arbeidsovereenkomst. Plessers
betwist deze beslissing in rechte. Prefaco is op zijn beurt van mening dat het de Belgische wetgeving correct heeft toegepast in die zin dat hij als
verkrijger kan kiezen welke werknemers hij wenst over te nemen. De keuze van de verkrijger moet worden bepaald door technische, economische
of organisatorische redenen en er mag geen sprake zijn van verboden differentiatie Plessers handhaaft haar verzoek en de aangezochte Belgische
rechter wenst van het Hof te vernemen of richtlijn 2001/23/EG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het
behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen (hierna,
« richtlijn 2001/23/EG ») bepaalt dat de verkrijger het recht heeft om te kiezen, voor zover de gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder
gerechtelijk gezag wordt toegepast met het oog op het behoud van het geheel of een gedeelte van de vervreemder of van zijn activiteiten.
Het Hof merkt in de eerste plaats op dat richtlijn 2001/23/EG voorziet in een uitzondering op de toepassing van de beschermingsregeling
voor werknemers bij bepaalde gevallen van overgang van een onderneming : dat is het geval wanneer de vervreemder is verwikkeld in een faillissementsprocedure of in een soortgelijke insolventieprocedure (i), die is ingeleid met het oog op de liquidatie van het vermogen van de vervreemder
(ii), en die onder het toezicht staat van een bevoegde overheidsinstantie (iii). Aangezien de uitzonderingen strikt moeten worden uitgelegd, onderzoekt het Hof of voor een dergelijke overgang is voldaan aan de in deze bepaling gestelde drie voorwaarden.

Beschikking van het Hof van 11 december 2019, Ville de Verviers tegen J.,
C-483/19 (België, Arbeidshof te Luik)
Van 1 april 2009 tot 31 oktober 2014 nam de stad Verviers J. in dienst in het kader van een sociaal project dat met Europese en regionale steun was gesubsidieerd. J. had van 1 april tot 30 september eerst een omscholingsovereenkomst ter bevordering van de gelijkheid
van kansen van personen met een handicap op de arbeidsmarkt. Vervolgens was hij van 1 oktober 2009 tot 31 maart 2012 tewerkgesteld
in het kader van een programma inzake beroepsomschakeling met drie opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Na een
onderbreking van 1 april tot 30 april 2012 werd J. in dienst genomen in het kader van een tewerkstellingsmaatregel ter bevordering van de
aanwerving van bepaalde groepen werknemers via gesubsidieerde arbeidsplaatsen. Van 2 mei 2012 tot 31 oktober 2014 had hij ook nog
drie andere opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

Wat de eerste voorwaarde betreft is het Hof van oordeel dat een procedure van gerechtelijke reorganisatie weliswaar kan leiden tot het
faillissement van de betrokken onderneming, maar dat een dergelijk gevolg noch automatisch noch zeker blijkt te zijn. De Belgische regering
verdedigde de stelling dat de betrokken procedure een soortgelijke procedure is. Wat de tweede voorwaarde betreft, merkt het Hof op dat uit
de bewoordingen van de gestelde vraag blijkt dat de nationale rechter  de procedure heeft bevolen met het oog op het behoud van het geheel of een
gedeelte van Echo of haar activiteiten. De Belgische regering voerde aan dat de betrokken overdrachtsprocedure gericht was op een optimale
liquidatie van het vermogen van de debiteur. Tot slot, wat de derde voorwaarde betreft, wijst het Hof erop dat de draagwijdte van het toezicht dat
de mandataris uitoefent in het kader van de gegeven overdrachtsprocedure beperkter is dan die van het toezicht dat de aangewezen mandataris uitoefent in het kader van een faillissementsprocedure. Ook hier nam de Belgische regering een tegengesteld standpunt in. Het Hof besluit derhalve
dat de procedure van gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag niet onder de uitzondering van richtlijn 2001/23/EG valt.

In het kader van het geding tussen de stad Verviers en J. over de beslissing van de stad om de contractuele arbeidsverhouding te
beëindigen, wenst het Arbeidshof van Luik in wezen te vernemen of clausule 2, punt 2, onder b) van de raamovereenkomst EVV, UNICE
en CEEP over arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (hierna, «raamovereenkomst») aldus moet worden uitgelegd dat ze eraan in de
weg staat dat de Belgische wetgever die overeenkomstig de hem krachtens deze bepaling toegekende bevoegdheid, een bepaalde categorie
overeenkomsten heeft uitgesloten van het toepassingsgebied van de nationale wetgeving ter omzetting van richtlijn 1999/70/EG van de
Raad betreffende de door het EVV, de UNICE en het CEEP gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde
tijd (hierna “richtlijn 1999/70/EG”) en van de raamovereenkomst, wordt vrijgesteld van het nemen van maatregelen die de naleving van
de doelstellingen van de raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen waarborgen voor de werknemers
voor wie deze categorie overeenkomsten bedoeld is.

Aan de hand van deze vaststelling onderzoekt het Hof vervolgens of richtlijn 2001/23/EG zich verzet tegen een nationale wettelijke regeling die voor een verkrijger voorziet in de mogelijkheid om te kiezen welke werknemers hij wil overnemen.  In tegenstelling tot het standpunt dat
de Belgische regering verdedigde, antwoordt het Hof bevestigend op deze vraagstelling aangezien, volgens het Hof, de overnemer niet verplicht is
aan te tonen dat de ontslagen in het kader van de overgang van een onderneming zijn ingegeven door economische, technische of organisatorische
redenen. Anders dan in de optiek van waaruit richtlijn 2001/23/EG is geschreven, heeft de betrokken nationale wettelijke regeling niet de werknemers die worden ontslagen op het oog, maar de werknemers van wie de arbeidsovereenkomst overgaat, met dien verstande dat de keuze van die
laatste personen is gebaseerd op technische, economische en organisatorische redenen.
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Na in herinnering te hebben gebracht dat de lidstaten over een beoordelingsmarge beschikken bij de beslissing om de raamovereenkomst voor arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd al dan niet toe te passen voor bepaalde categorieën arbeidsovereenkomsten
of arbeidsverhoudingen, stelt het Hof vast dat uit de gegevens van de zaak niet kan worden afgeleid dat de Belgische wetgever deze
beoordelingsmarge op willekeurige wijze of op een danige manier zou hebben aangewend dat een werknemer op wie deze categorie
arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen betrekking had, niet de bescherming zou hebben genoten die de raamovereenkomst
beoogt te waarborgen. Het Hof besluit dus dat clausule 2, punt 2, onder b), van de raamovereenkomst aldus moet worden uitgelegd dat
zij er niet aan in de weg staat dat een nationale wetgever die overeenkomstig de hem krachtens deze bepaling toegekende bevoegdheid
een bepaalde categorie overeenkomsten van het toepassingsgebied van de nationale wetgeving tot uitvoering van richtlijn 1999/70/EG
en van de raamovereenkomst heeft uitgesloten, vrijgesteld wordt van het nemen van nationale maatregelen die de naleving van de doelstellingen van de raamovereenkomst waarborgen voor de werknemers voor wie deze categorie overeenkomsten is bedoeld. In deze zaak
werd rechtstreeks uitspraak gedaan bij beschikking, nog voordat de lidstaten ervan op de hoogte werden gesteld. De Belgische regering
heeft dus niet de mogelijkheid gehad om tussen te komen.

HANDELSPRAKTIJKEN/
CONSUMENTENBESCHERMING

Arrest van het Hof van 27 maart 2019, slewo,
C681/17 (Duitsland)
Ledowski heeft op de website van  slewo, een online handelaar, een matras besteld. Kort na de levering wenst Ledowski de
matras in kwestie terug te zenden en de terugbetaling van de aankoopprijs en de vervoerskosten te verkrijgen. Artikel 9 van richtlijn
2011/83/EU betreffende consumentenrechten (hierna, «richtlijn 2011/83») waarborgt inderdaad dat de consument gedurende een termijn van veertien dagen de mogelijkheid heeft een overeenkomst op afstand te herroepen. Artikel 16, onder e), van de richtlijn voorziet
evenwel in een uitzondering op het herroepingsrecht betreffende de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

SOCIAAL BELEID – AANHANGIGE ZAKEN WAARIN BELGIË TUSSENKOMT
2017

2018

2019
C-407&471/19 (Belgische zaken) Document
C-879/19 Document

De verwijzende rechter wenst in wezen te vernemen of artikel 16, onder e), van richtlijn 2011/83 aldus moet worden uitgelegd
dat een matras waarvan de bescherming door de consument na levering werd verwijderd, deel uitmaakt van de goederen die om redenen van gezondheidsbescherming  of hygiëne niet kunnen worden teruggezonden. Indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord
wil de verwijzende rechter enerzijds weten aan welke voorwaarden een verpakking van een goed moet voldoen om te kunnen spreken
van een verzegeling en anderzijds of de handelaar verplicht is de consument voor de inwerkingtreding van de overeenkomst erop te
wijzen dat hij bij verwijdering van de verzegeling het herroepingsrecht verliest.
Het Hof wijst vooreerst op de doelstelling van richtlijn 2011/83/EU die erin bestaat een hoog beschermingsniveau voor de
consument te waarborgen en meer bepaald op de doelstelling van het herroepingsrecht dat wordt geacht het nadeel te vergoeden dat de
consument lijdt bij een of afstand gesloten overeenkomst, door hem een passende bedenktijd toe te kennen. In dit verband moet artikel
16, onder e), dat een e uitzondering vormt op het herroepingsrecht strikt worden uitgelegd. Bijgevolg oordeelt het Hof dat de uitzondering op het herroepingsrecht waarin artikel 16, onder e) voorziet, slechts toepassing vindt indien een goed, nadat de verzegeling van de
verpakking ervan is verbroken, definitief niet meer kan worden verkocht om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne, omdat
de aard zelf van dit goed het voor de handelaar onmogelijk of uiterst moeilijk maakt om maatregelen te treffen waarmee hij het opnieuw
kan aanbieden zonder af te doen aan een van beide eisen. Hieruit volgt dat een matras zoals die in het hoofdgeding, waarvan de bescherming door de consument is verwijderd na de levering, niet valt onder de uitzondering op het herroepingsrecht als bedoeld in artikel 16,
onder e), van richtlijn 2011/83. Het antwoord van het Hof gaat in tegen het standpunt dat werd verdedigd door de Belgische regering
die had geoordeeld dat goederen die bij normaal gebruik rechtstreeks met het menselijke lichaam in contact kunnen komen hoe dan ook
niet onder het herroepingsrecht kunnen vallen.
Aangezien de tweede vraag slechts in overweging moest worden genomen indien het Hof positief op de eerste vraag had
geantwoord, besluit het Hof dat de tweede vraag niet moet worden beantwoord.
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Arrest van het Hof van 6 juni 2019, Schyns,
C-58/18 (België, Vredegerecht te Visé)

PREJUDICIËLE
ZAKEN

Dexia Bank kent Schyns een krediet toe voor de aankoop van zonnepanelen. Na het faillissement van de installateur blijft
Schyns gebonden aan de kredietovereenkomst, hoewel de zonnepanelen nooit zijn geleverd. Schyns begint daarom een rechtszaak. Hij
verwijt de bank dat zij hem een bedrag heeft uitgeleend dat te hoog is in verhouding tot zijn inkomsten en dat ze daarmee de Belgische
wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet heeft geschonden. Deze wet verplicht de bank om de wenselijkheid van het krediet te
beoordelen en de kredietgever om geen kredietovereenkomst te sluiten als hij van oordeel is dat de consument niet in staat is het krediet
af te lossen.

INTELLECTUELE
EIGENDOM

De aangezochte rechter vraagt aan het Hof of voornoemde bepalingen van het Belgische recht verenigbaar zijn met de artikelen
5, lid 6, en 8 van richtlijn 2008/48/EG inzake kredietovereenkomsten voor consumenten (hierna, «richtlijn 2008/48/EG»).

Arrest van het hof van 19 décember 2019, Tom Kabinet,
C-263/18 (Nederland)

Overeenkomstig artikel 5, lid 6, van richtlijn 2008/48/EG, verstrekken de kredietgevers de consument een toelichting om hem
in staat te stellen te beoordelen of de voorgestelde kredietovereenkomst aan zijn behoeften en financiële situatie beantwoordt. Om te
beginnen herinnert het Hof eraan dat richtlijn 2008/48/EG ertoe strekt om ter zake van een harmonisatie tot stand te brengen teneinde
de bescherming van de belangen van consumenten te waarborgen. Het Hof verwijst eveneens naar overweging 27 van de richtlijn, die
bepaalt dat de consument aanvullende bijstand kan vragen om uit te maken welke kredietovereenkomst voor hem het meest geschikt is.
Het Hof stelt vast dat de Belgische regelgeving tot doel heeft een hoog niveau van consumentenrechtenbescherming tot stand te brengen
door te voorzien in de verplichting voor de kredietgever om vóór het sluiten van de overeenkomst voor de consument het best aangepaste krediet te zoeken.

Tom Kabinet is een vennootschap die een website beheert met een onlinedienst die bestaat in een virtuele marktplaats voor
«tweedehands» e-books in het kader van een leesclub. Die club biedt aan haar leden tegen betaling dit soort boeken aan die ofwel door
Tom Kabinet zijn aangekocht ofwel door de leden van de leesclub zijn gedoneerd. Daar de uitgeverijen van Nederlandstalige boeken
van oordeel waren dat de beschikbaarstelling of reproductie van elektronische boeken via deze praktijk een inbreuk vormt op de auteursrechten, hebben hun vertegenwoordigers een procedure aanhangig gemaakt tegen Tom Kabinet en zijn aandeelhouders voor de
verwijzende rechter.

Zoals de Belgische regering had geopperd, besluit het Hof dat artikel 5, lid 6, van richtlijn 2008/48/EG zich niet verzet tegen
een nationale regeling die kredietgevers verplicht om voor de consument het best aangepaste krediet te zoeken.    

In het kader van dit geding rijst de vraag of het tegen betaling op afstand door middel van downloaden voor gebruik voor
onbeperkte tijd beschikbaar stellen van een e-book een distributiehandeling is in de zin van artikel 4, lid 1, van richtlijn 2001/29/EG
betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, hierna
«richtlijn 2001/29/EG») en of daarmee het distributierecht kan zijn uitgeput in de zin van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2001/29/EG.

Vervolgens wijst het Hof erop, in navolging van de Belgische regering, dat richtlijn 2008/48/EG geen enkele bepaling bevat
over de wijze waarop de kredietgever zich dient te gedragen in geval van twijfel aan de kredietwaardigheid van de consument, hetgeen
de lidstaten bewegingsruimte biedt. Het Hof herinnert aan zijn arrest Consumer Finance (C-449/13), volgens hetwelk de verplichting,
zoals bepaald in artikel 8 van richtlijn 2008/48/EG, om de kredietwaardigheid van de consument te beoordelen ertoe strekt de kredietgever verantwoordelijkheidsbesef bij te brengen en te voorkomen dat een krediet wordt verstrekt aan consumenten die niet kredietwaardig
zijn. Derhalve besluit het Hof, zoals de Belgische regering had geopperd, dat de Belgische wetgeving, waarbij de kredietgever de verplichting wordt opgelegd om geen kredietovereenkomst te sluiten wanneer hij vaststelt dat de consument niet kredietwaardig is, niet in
strijd is met richtlijn 2008/48/EG.

Op de vraag over dit punt antwoordt het Hof in zijn arrest, zoals de Belgische regering had geopperd, dat een praktijk zoals
die van Tom Kabinet niet onder de distributiehandelingen valt in de zin van artikel 4 van richtlijn 2001/29/EG, maar een mededeling
aan het publiek vormt, waarvan het recht niet kan worden uitgeput, in de zin van artikel 3 van richtlijn 2001/29/CE. Het Hof merkt
na een analyse van de context, het doel en de ontstaansgeschiedenis van de richtlijn inzonderheid op dat het distributierecht en de
uitputting van rechten uitsluitend van toepassing zijn op werken die in een tastbare zaak zijn belichaamd en op materiële kopieën. In
zijn arrest wijst het erop dat een boek op een materiële drager en een elektronisch boek vanuit economisch en functioneel oogpunt niet
gelijkwaardig zijn.  
In tegenstelling tot de verwijzende rechter is het Hof van oordeel dat het leveren van elektronische boeken door Tom Kabinet
wel degelijk een mededeling aan het publiek vormt. Rekening houdend met het aantal personen dat tegelijk en achtereenvolgens toegang
tot de website van Tom Kabinet kan hebben vanaf een door hen individueel gekozen plaats en op een door hen individueel gekozen
tijdstip, voldoet die beschikbaarstelling aan de voorwaarden van artikel 3 van richtlijn 2001/29/EG. Het Hof stelt bovendien vast dat de
door Tom Kabinet gedane levering van een elektronisch werk gepaard gaat met een licentie waarmee het de gebruiker die het betrokken
boek heeft gedownload, alleen is toegestaan het op zijn eigen apparatuur te lezen, is gericht tot een nieuw publiek dat de auteursrechthebbenden oorspronkelijk niet in aanmerking hadden genomen
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C-833/18 (Belgische zaak)Document C-597/19 (Belgische zaak) Document

JAARVERSLAG J2- 2019

52

2020
C-13/20 (Belgische zaak)
Document

JAARVERSLAG J2- 2019

53

PREJUDICIËLE
ZAKEN
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GEGEVENS
BESCHERMING

2017
C-623/17 Document

Arrest van het Hof van 29 juli 2019, Fashion ID,
C-40/17 (Duitsland)
Fashion ID, een online handelaar in modeartikelen, heeft de «vind-ik-leukknop» van Facebook aan zijn internetsite toegevoegd. Wanneer een bezoeker de website van Fashion ID  raadpleegt, worden bepaalde persoonsgegevens (IP-adres en de technische
gegevens van de browser) naar Facebook Ireland doorgezonden. Dit doorzenden gebeurt zonder dat die bezoeker zich daarvan bewust
is en ongeacht of hij al dan niet lid is van de socialenetwerksite Facebook of op de vind-ik-leukknop van Facebook heeft geklikt. De
Verbraucherzentrale NRW, een vereniging van algemeen nut  die consumentenbelangen behartigt, verwijt Fashion ID persoonsgegevens
van de bezoekers van zijn internetsite aan Facebook Ireland te hebben doorgezonden, enerzijds zonder de toestemming van die bezoekers en anderzijds in strijd met de verplichtingen die in de bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens zijn neergelegd met
betrekking tot het verstrekken van informatie. De aangezochte Duitse rechter stelt het Hof een vraag over de uitlegging van een reeks
bepalingen van richtlijn 95/46/EG betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna, «richtlijn 95/46/EG»).

2018

2019

C-311/18 Document
C-511&512/18 Document
C-520/18) Document
Naar aanleiding van de Tele2-rechtspraak volgens welke de lidstaten de
aanbieders van elektronische-communicatiediensten geen algemene en
ongedifferentieerde bewaarplicht van
gegevens kunnen opleggen. Bezorgd
over dit verbod en omdat zij het gevoel
hebben dat hun een instrument wordt
ontnomen dat zij noodzakelijk achten
voor de bescherming van de nationale
veiligheid en de bestrijding van misdaad
en terrorisme, hebben bepaalde staten
hun bezorgdheid geuit in vier prejudiciële zaken (Frankrijk, gevoegde zaken
C-511/18 en C-512/18, België, C-520/18
en Verenigd Koninkrijk, C-623/17).

C-645/19 (Belgische zaak)Document
C-817/19 (Belgische zaak)Document

PREJUDICIËLE
ZAKEN

Om te beginnen bevestigt het Hof dat een vereniging van algemeen nut die consumentenbelangen behartigt, in rechte kan
optreden tegen degene van wie wordt vermoed dat hij inbreuk maakt op de bescherming van persoonsgegevens. Deze uitlegging komt
overeen met die welke de Belgische regering had verdedigd.  

VOLKSGEZONDHEID

Vervolgens is het Hof overeenkomstig de uitlegging van de Belgische regering van oordeel dat Fashion ID kan worden geacht
gezamenlijk met Facebook Ireland verantwoordelijk te zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens van de bezoekers.   Deze verantwoordelijkheid is evenwel beperkt tot de bewerkingen waarvoor Fashion ID daadwerkelijk het doel en de middelen bepaalt, in casu
het verzamelen en verstrekken van de gegevens in kwestie. Deze nuance had de Belgische regering niet aangebracht.
In overeenstemming met het standpunt van de Belgische regering, wijst het Hof erop dat elke voor de verwerking verantwoordelijke, in dit geval zowel Fashion ID als Facebook Ireland, een gerechtvaardigd belang moeten behartigen in de zin van richtlijn 95/46/
EG  opdat deze verwerkingshandelingen ten aanzien van elk van die verantwoordelijken gerechtvaardigd zijn.

VOLKSGEZONDHEID – AANHANGIGE ZAKEN WAARIN BELGIË TUSSENKOMT

Tot slot onderzoekt het Hof de vraag op wie enerzijds de verplichting rust om de toestemming van de bezoekers te verkrijgen
in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens en anderzijds de verplichting om informatie te verstrekken zoals bepaald in
artikel 10 van richtlijn 95/46/EG, met name de identiteit van de voor de verwerking verantwoordelijke en de doeleinden van die verwerking.

2017

2019
C-336/19 (Belgische zaak) – De Belgische wetgeving in
het geding in deze zaak is het Decreet van 7 juli 2017
“houdende wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, wat
de toegelaten methodes voor het slachten van dieren betreft”, voorschriften die voorzien, enerzijds, in een verbod
op het onverdoofd slachten van dieren dat ook geldt voor
de in het kader van een religieuze rite uitgevoerde slachting en, anderzijds, in een alternatief verdovingsprocedé
voor de in het kader van een religieuze rite uitgevoerde
slachting, gebaseerd op de omkeerbare verdoving en op
het voorschrift dat de verdoving niet de dood van het dier
tot gevolg mag hebben.Document

Volgens het Hof en in overeenstemming met het standpunt van de Belgische regering, is het in een situatie als die welke aan
de orde is, de beheerder van een internetsite zoals Fashion ID die de voorafgaande toestemming van de bezoekers moet verkrijgen voor
de verwerkingen waarvoor hij mede verantwoordelijk is, met name het verzamelen en doorzenden van gegevens. Net als de Belgische
regering is het Hof van oordeel dat hetzelfde geldt voor de verplichting betreffende het verstrekken van informatie zoals neergelegd in
artikel 10 van de richtlijn.  
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SOCIALE ZEKERHEID – AANHANGIGE ZAKEN WAARIN BELGIË TUSSENKOMT
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2019
C-784/19 Document

PREJUDICIËLE
ZAKEN
Arrest van het Hof van 6 juni 2019, V.,
C-33/18 (België, Arbeidshof Luik)

STATUUT EU-AMBTENAREN

Aanvankelijk was V. werkzaam als advocaat in België. Hij was ingeschreven bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) en aangesloten bij het Belgische sociale verzekeringsfonds Securex. Na zijn schrapping van het tableau van de Orde van Advocaten
en opzegging van zijn aansluiting bij Securex, ging het advocatenkantoor in vereffening en werd V. aangesteld als vereffenaar. V. werkt nu bij een in
Luxemburg gevestigde vennootschap en is als werknemer aan de Luxemburgse socialezekerheidsregeling onderworpen. Het RSVZ stelt dat V. bij zijn
opdracht als vereffenaar als zelfstandige in bijberoep handelde waardoor hij ook onderworpen is aan de Belgische socialezekerheidsregeling. Securex
vordert daarop de betaling van de sociale bijdragen. V. gaat niet akkoord en stelt een beroep tegen de conclusie van het RSVZ en Securex in: V. is van
mening dat het RSVZ en Securex gelet op verordening nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (hierna: “verordening
nr. 883/2004”) geen betaling van de bijdragen konden eisen.

Arrest van het Hof van 13 februari 2019, Ronny Rohart,
C-179/18 (België, Arbeidsrechtbank Gent)

De verwijzende rechter verzoekt het Hof om uitspraak te doen over de uitlegging van artikel 87, lid 8 verordening nr. 883/2004. Dit artikel is een overgangsbepaling die ertoe strekt de situatie te regelen waarin een persoon ten gevolge van de inwerkingtreding van verordening nr. 883/2004 op 1 mei
2010 onderworpen is aan de wetgeving van een andere lidstaat dan die aan de wetgeving waarvan hij op grond van de vroegere verordening (EEG)
nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op loontrekkende en hun gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap
verplaatsen (hierna: “verordening nr. 1408/71”) onderworpen was. De verwijzende rechter wenst te vernemen of artikel 87, lid 8 verordening nr.
883/2004 van toepassing is op een geval zoals de voor hem aanhangige zaak, waarin een persoon, te weten V., die bij de inwerkingtreding van verordening nr. 883/2004 in een lidstaat werkzaamheden in loondienst verrichtte en in een andere lidstaat werkzaamheden anders dan in loondienst
verrichtte, aan de wetgeving van twee lidstaten onderworpen was.

Ronny Rohart was werkzaam als werknemer in België voordat hij in 1973 in dienst trad bij de Europese Commissie. Hier bleef
hij aaneensluitend werkzaam tot hij in 2009 op pensioen ging. Rohart onderbrak zijn ambt bij de Commissie in juli 1974 één jaar om zijn
verplichte Belgische militaire dienst te voltooien. Noch bij het berekenen van zijn Belgisch pensioen, noch bij de pensioensregeling van
de EU werd rekening gehouden met deze onderbreking. De Arbeidsrechtbank Gent vraagt aan het Hof of de Belgische regeling waarbij
er geen rekening wordt gehouden met de militaire dienst bij de berekening van een rustpensioen om de reden dat Rohart voor en na zijn
militaire dienst onafgebroken ambtenaar was van de Unie, in strijd is met het beginsel van loyale samenwerking.
Naar analogie met vaste rechtspraak over artikel 4, lid 3, VEU, besluit het Hof dat de regeling in casu de aanwerving en het behoud van
nationale ambtenaren met bepaalde anciënniteit voor de Unie bemoeilijkt, aangezien een Belgische werknemer zodanig ontmoedigd
kan worden een ambtenaar van de EU te worden voor de vervulling van zijn verplichte militaire dienst of gedurende drie jaar na de vervulling van die dienst. Het argument van België dat Rohart met terugwerkende kracht aan de pensioensregeling van de EU had kunnen
bijdragen om dat tijdvak in aanmerking te laten nemen voor zijn pensioen werd niet aanvaard. Het Hof oordeelt in tegenstelling tot het
Belgisch standpunt dat de Belgische regeling onaanvaardbaar is in het licht van de verplichting tot loyale samenwerking en bijstand die
rust op de lidstaten tegenover de Unie en die tot uitdrukking komt in de verplichting van artikel 4, lid 3 VEU om de vervulling van haar
taak te vergemakkelijken.

Het Hof herinnert eraan dat artikel 87, lid 8 verordening nr. 883/2004 bepaalt dat een persoon die op grond van deze verordening is onderworpen
aan de wetgeving van een andere lidstaat dan die waaraan hij op grond van titel II van verordening nr. 1408/71 onderworpen was, na de toepassingsdatum van verordening nr. 883/2004 gedurende een bepaalde periode aan deze wetgeving onderworpen blijft mits de desbetreffende situatie
voortduurt. Er zijn dus twee voorwaarden: (i) de toepasselijke wetgeving valt onder titel II van verordening nr. 1408/71 en (ii) de desbetreffende
situatie duurt voort. Wat de eerste voorwaarde betreft, regelt artikel 87, lid 8 verordening nr. 883/2004 niet expliciet de situatie waarin op grond van
verordening nr. 1408/71 de sociale zekerheidswetgeving van twee lidstaten gelijktijdig van toepassing is en vervolgens op grond van verordening nr.
883/2004 slechts één van beide wetgevingen van toepassing blijft. Derhalve rijst de vraag of deze omstandigheid eraan in de weg staat dat een persoon
die zich in dezelfde situatie als V. bevindt, binnen de werkingssfeer van artikel 87, lid 8 verordening nr. 883/2004 valt. Om te antwoorden, baseert het
Hof zich op de bewoordingen, de context en het doel van artikel 87, lid 8, namelijk, zorgen voor de nodige aanpassingsperiode voor werknemers,
met name om hen in staat te stellen kennis te nemen van de voor hen nieuwe wetgeving van een andere lidstaat. Het Hof beslist, overeenkomstig
het beginsel dat slechts één wetgeving van toepassing is, dat aan artikel 87, lid 8, geen argument kan worden ontleend om een afwijkingsregeling te
handhaven op grond waarvan een persoon aan de wetgeving van twee lidstaten onderworpen is. Het Hof besluit, zonder dat de tweede voorwaarde
hoeft te worden onderzocht, dat artikel 87, lid 8, niet van toepassing is op een situatie als die van V., die op de toepassingsdatum van verordening
nr. 883/2004 gelijktijdig aan de wetgeving van twee lidstaten onderworpen was op grond van artikel 14 quater, onder b), verordening nr. 1408/71.

STATUUT EU-AMBTENAREN – AANHANGIGE ZAKEN WAARIN BELGIË TUSSENKOMT
2017

2018

2019

Zoals voorgesteld door de Belgische regering, besliste het Hof dat artikel 87, lid 8 verordening nr. 883/2004 aldus moet worden uitgelegd dat een
persoon die op de toepassingsdatum van deze verordening werkzaamheden in loondienst verrichtte in een lidstaat en werkzaamheden anders dan in
loondienst verrichtte in een andere lidstaat, zodat de socialezekerheidswetgevingen van die twee lidstaten gelijktijdig op die persoon van toepassing
waren, geen uitdrukkelijke aanvraag hoefde in te dienen om aan de op grond van verordening nr. 883/2004 toepasselijke wetgeving onderworpen te
zijn.
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Beschikking van het Hof van 30 januari 2019, Casteels,
C-368/18 (België, Vredegerecht te Charleroi)

Arrest van het Hof van 5 juni 2019, Skype Communications,
C-142/18 (België, Hof van beroep te Brussel)

De Belgische verwijzende rechter heeft het Hof zijn vonnis van 9 januari 2019 toegezonden, waarin hij de afstand van geding door de partijen bij het geschil vaststelt. Tegelijkertijd heeft hij het Hof meegedeeld dat zijn verzoek om een prejudiciële beslissing derhalve zonder voorwerp is
geraakt.

Skype Communications betwist in rechte de boete die hem is opgelegd door het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) voor het niet-registreren van zijn dienst SkypeOut, die volgens het bedrijf geen elektronische communicatiedienst is.
De communicatiesoftware Skype biedt de gebruiker een spraaktelefonie- en teleconferentiedienst van apparaat tot apparaat, terwijl SkypeOut een
functionaliteit is die aan de basis-Skypesoftware is toegevoegd en waarmee de gebruiker naar een vast of mobiel nummer kan bellen, maar geen
telefonische oproepen kan ontvangen van gebruikers van Belgische telefoonnummers. Hiervoor moet hij gebruikmaken van het Internet Protocol
(IP), en meer bepaald van de zogenaamde «Voice over IP» (VoIP).

Derhalve heeft het Hof een beschikking tot doorhaling genomen.

Arrest van het Hof van 26 juni 2019, Moens,
C-159/18 (België, Vredegerecht te Charleroi)

De aangezochte Belgische rechter vraagt het Hof uitleg te doen over de kwalificatie van de dienst SkypeOut als elektronische communicatiedienst in de zin van artikel 2, onder c), van richtlijn 2002/21/EG inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en –diensten (hierna, «kaderrichtlijn»).

Tussen de heer André Moens en luchtvaartmaatschappij Ryanair is betwisting gerezen over de weigering van laatstgenoemde om
een compensatie te betalen voor een aanzienlijke vertraging van de vlucht als gevolg van de sluiting van de startbaan vanwege de aanwezigheid van benzine. De aangezochte rechter stelt het Hof vragen over de uitlegging van artikel 5, lid 3, van verordening (EG) nr. 261/2004
tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten (hierna, «verordening nr. 261/2004»). De verwijzende rechter wenst te vernemen of de omstandigheden
van de vertraging van de vlucht van de heer Moens vallen onder het begrip «buitengewone omstandigheden» in het geval de benzine niet
afkomstig is van een luchtvaartuig van de luchtvaartmaatschappij die deze vlucht heeft uitgevoerd. Tevens vraagt de verwijzende rechter
het Hof te verduidelijken of deze buitengewone omstandigheid moet worden beschouwd als een omstandigheid die niet kon worden
voorkomen ondanks het treffen van alle redelijke maatregelen in de zin van artikel 5, lid 3, van verordening nr. 261/2004.

Om te beginnen oordeelt het Hof, net als de Belgische regering, dat voor deze kwalificatie moet worden gekozen ofschoon de internettoegangsdienst waarmee de gebruiker toegang heeft tot de VoIP-dienst op zich een elektronische communicatiedienst is. Zoals de Belgische
regering had geopperd, besluit het Hof dat de gebruikers van SkypeOut moeten betalen voor elke oproep naar een vast of mobiel nummer en dat
met het oog hierop moet worden erkend dat Skype samen met de aanbieders van telecommunicatiediensten alle contractuele en financiële aspecten
ten aanzien van de eindgebruikers beheert. Daarom wordt Skype beschouwd als verantwoordelijk voor het overbrengen van de signalen en dus als
aanbieder van een elektronische-communicatiedienst ten aanzien van de eindgebruikers.

Het Hof antwoordt bevestigend op de vraag en is van oordeel dat de omstandigheden van het hoofdgeding in casu onder het begrip «buitengewone omstandigheden» vallen. Het Hof verduidelijkt verder dat de aanwezigheid van benzine op een start- of landingsbaan
van een luchthaven waardoor deze baan moest worden gesloten, waarvan is aangetoond dat dit een «buitengewone omstandigheid» is,
moet worden beschouwd als een omstandigheid die ondanks het treffen van alle redelijke maatregelen in de zin van die bepaling niet kon
worden voorkomen.

Vervolgens stelt het Hof vast dat de door Skype en SkypeOut aangeboden diensten verschillend zijn en dat zij autonoom functioneren. In
casu biedt SkypeOut een complexere dienst als Skype, die een gratis dienst is. Het Hof stelt dat de software SkypeOut, die wordt aangeboden via een
bijkomende functionaliteit van de software Skype, geen invloed kan hebben op de kwalificatie «elektronische communicatiedienst». De Belgische
regering had eenzelfde standpunt verdedigd.
Het Hof voegt eraan toe dat indien werd erkend dat de aanbieder van een dienst die als «elektronische communicatiedienst» wordt
beschouwd zich, door in zijn algemene voorwaarden een beding op te nemen waarbij elke aansprakelijkheid wordt uitgesloten, kan onttrekken aan
de kaderrichtlijn, die tot doel heeft een daadwerkelijke interne markt voor elektronische communicatie alsook eerlijke concurrentie tot stand te
brengen, elke betekenis aan deze richtlijn zou ontnemen. De Belgische regering had een vergelijkbaar standpunt verdedigd.

De Belgische regering heeft niet deelgenomen aan deze procedure omdat de zin waarin het Hof zou beslissen, geen gevolgen zou
hebben voor de bevoegde Belgische autoriteiten.

Beschikking van het Hof van 2 oktober 2019, Martina,
C-369/18 (België, Vredegerecht te Charleroi)

Tot slot herinnert het Hof aan overweging 10 van de kaderrichtlijn, die enkel de diensten van de informatiemaatschappij die niet geheel
of hoofdzakelijk bestaan in het overbrengen van signalen via elektronische-communicatienetwerken, uitsluit van zijn werkingssfeer. Zoals de
Belgische regering eveneens had geopperd, besluit het Hof dat de dienst VoIP aangeboden door SkypeOut, die ook onder het begrip «dienst
van de informatiemaatschappij» valt in de zin van richtlijn 98/34 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische
voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij, binnen de werkingssfeer van de kaderrichtlijn valt.

De griffie van het Hof heeft de Belgische verwijzende rechter het op 26 juni 2019 gewezen arrest in de zaak Moens (C-159/18)
toegezonden met het verzoek haar te laten weten of zij, gelet op dat arrest, het verzoek om een prejudiciële beslissing wenste te handhaven.
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Beschikking van het Hof van 21 oktober 2019, Ryanair,
C-735/18 (België, Vredegerecht te Charleroi)

PREJUDICIËLE
ZAKEN

De Belgische verwijzende rechter heeft het Hof meegedeeld dat hij zijn verzoek om een prejudiciële beslissing niet wenst te
handhaven.

DOUANE-UNIE

Derhalve heeft het Hof een beschikking tot doorhaling genomen.

Arrest van het Hof van 7 november 2019, NMBS tegen Kanyeba, Nijs en Dedroog, gevoegde zaken
C-349/18 tot en met C-351/18 (België, Vredegerecht te Antwerpen)
In België, zijn geschillen gerezen tussen de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) en Kanyeba (zaak
C-349/18), Nijs (zaak C-350/18) en  Dedroog (zaak C-351/18) over de toeslagen die van laatstgenoemden worden geëist omdat zij zonder vervoerbewijs hebben gereisd.

Arrest van het Hof van 17 oktober 2019, QC, Comida paralela 12,
C-579/18 (België, Hof vanberoep te Luik)

De aangezochte Belgische rechter stelt het Hof vragen over de uitlegging van verordening (EG) nr. 1371/2007 betreffende de
rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer (hierna, “ verordening nr. 1371/2007 ”) en van richtlijn 93/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten (hierna, “ richtlijn 93/13/EEG ”).

QC is de zaakvoerder van Comida paralela, een onderneming naar Spaans recht die de handel in dranken als statutair doel
heeft. Als gevolg van het onregelmatig binnenbrengen van aan invoerrechten onderworpen goederen in het douanegebied van de Unie,
werd QC strafrechtelijk veroordeeld. Comida paralela daarentegen werd strafrechtelijke vrijgesproken op grond van het feit dat zij
slechts een schermvennootschap was die QC in staat had gesteld om, uitsluitend in zijn eigen belang, fraude te organiseren. De kwestie
van burgerlijke aansprakelijkheid van Comida paralela heeft het Hof van beroep van Luik er echter toe aangezet het Hof een prejudiciële
vraag te stellen. Het wilde nagaan of de Belgische wetgeving op grond waarvan Comida paralela, ondanks haar strafrechtelijke vrijspraak, op grond van de artikelen 265 en 266 van de algemene wet inzake douane en accijnzen als hoofdelijke schuldenaar burgerrechtelijk aansprakelijk blijft voor de voldoening van de douaneschuld, in overeenstemming is met artikel 79 van het douanewetboek.  

Het Hof verduidelijkt dat het biljet “vervoerbewijs”, slechts het instrument is dat vorm geeft aan de vervoerovereenkomst in de
zin van verordening nr. 1371/2007. In tegenstelling tot het standpunt dat door de Belgische regering werd verdedigd, oordeelt het
Hof dat een situatie waarin een reiziger zonder vervoerbewijs in een vrij toegankelijke trein stapt om een rit te maken onder het begrip
“vervoerovereenkomst ” in de zin van deze verordening valt.
Met betrekking tot richtlijn 93/13/EEG, vraagt de verwijzende rechter zich af of deze aldus moet worden uitgelegd dat ze zich
ertegen verzet dat, enerzijds, een nationale rechter die vaststelt dat een boetebeding in een overeenkomst tussen een handelaar en een
consument oneerlijk is, het bedrag van de door de consument te betalen boete matigt of in plaats van dat beding een nationale bepaling
van aanvullend recht toepast, en dat, anderzijds, in omstandigheden als die in de hoofdgedingen, de nationale rechter bovendien toepassing geeft aan de wettelijke bepalingen betreffende niet-contractuele aansprakelijkheid.  

In tegenstelling tot het standpunt van de Belgische regering met betrekking tot de ontvankelijkheid van de prejudiciële vraag, verklaart
het Hof de vraag ontvankelijk. Het herformuleerde de vraag aldus dat in wezen de vraag werd gesteld of de artikelen 8 en 38 van richtlijn
2008/118/EG van de Raad van 16 december 2008 houdende een algemene regeling inzake accijns en houdende intrekking van Richtlijn
92/12/EEG (hierna, «richtlijn 2008/118/EG») aldus moeten worden uitgelegd dat zij zich verzetten tegen een nationale regeling die,
in geval van het onregelmatig binnenbrengen op het grondgebied van een lidstaat van accijnsgoederen die in een andere lidstaat tot
verbruik zijn uitgeslagen, een rechtspersoon die burgerrechtelijk aansprakelijk is voor de door zijn zaakvoerder begane strafbare feiten,
hoofdelijk medeschuldenaar verklaart voor de accijns. De Belgische regering had een herformulering in dezelfde zin voorgesteld.

Net zoals de Belgische regering had verdedigd, besluit het Hof dat richtlijn 93/13/EEG er zich enerzijds tegen verzet dat een
nationale rechter die vaststelt dat een boetebeding in een overeenkomst tussen een handelaar en een consument oneerlijk is, het bedrag
van de door de consument te betalen boete matigt en, anderzijds, dat beding op grond van beginselen van zijn overeenkomstenrecht
vervangt door een nationale bepaling van aanvullend recht, behalve indien de betrokken overeenkomst ingevolge de schrapping van het
oneerlijke beding niet kan voortbestaan of indien de vernietiging van de gehele overeenkomst uiterst nadelige consequenties heeft voor
de consument.  

Uit de letterlijke uitlegging van deze artikels, die wordt bevestigd door de voorbereidende werkzaamheden van richtlijn 2008/118/EG,
heeft het Hof afgeleid dat een rechtspersoon, samen met eventuele andere personen die bij dezelfde onregelmatigheid betrokken waren,
hoofdelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor de betaling van de accijns. Het oordeelde bovendien dat het gebrek aan verduidelijking met betrekking tot het begrip «persoon die bij de onregelmatigheid betrokken is geweest» in de formulering van artikel 38, lid 3,
het mogelijk maakte een rechtspersoon te beschouwen als schuldenaar van de accijns die verschuldigd is wegens handelingen van een
natuurlijke persoon, indien deze laatste als opdrachtnemer van die rechtspersoon heeft gehandeld. Het Hof besluit, zoals de Belgische
regering had geopperd, dat artikel 38 van richtlijn 2008/118/EG, gelezen in samenhang met artikel 8, lid 2, van deze richtlijn, aldus
moet worden uitgelegd dat het zich niet verzet tegen een nationale regeling zoals in België.
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Arrest van het Hof van 3 oktober 2019, Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest CVBA tegen
Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR), C-632/18 (België, Raad van State)

Beschikking van het Hof van 4 februari 2019, Commissie/België,
C-564/17

Bij besluit van 30 maart 2015 heeft het Instituut voor de Nationale Rekeningen (hierna: «INR») zich op het standpunt gesteld
dat het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest CVBA (hierna, het «Fonds») een afzonderlijke institutionele eenheid is
die onder zeggenschap staat van de regionale overheid, te weten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Volgens het INR verricht het Fonds
financiële activiteiten en vertoont het de kenmerken van een financiële instelling binnen concernverband. Bijgevolg moet het Fonds als
niet-markteenheid worden ingedeeld in de sector van de regionale overheid voor de toepassing van het herziene Europees systeem van
nationale rekeningen (ESR), dat is ingesteld bij verordening nr. 549/2013 betreffende het Europees systeem van nationale en regionale
rekeningen in de Europese Unie (hierna, verordening nr. 549/2013).

De Commissie verzoekt het Hof België te veroordelen tot betaling van een dwangsom van 70.828,80 euro per dag omdat het
heeft nagelaten binnen de gestelde termijn alle maatregelen ter omzetting van richtlijn 2011/98/EU mede te delen betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het
grondgebied van een lidstaat, alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een
lidstaat verblijven.  
Na de goedkeuring en de mededeling, door België, van alle bepalingen die vereist waren voor de omzetting van deze
richtlijn, zag de Commissie af van haar beroep en heeft het Hof de zaak doorgehaald.

 e Raad van State, waarbij door het Fonds een beroep tot nietigverklaring tegen dit besluit is ingesteld, heeft aan het Hof twee prejudiD
ciële vragen gesteld. Ten eerste wilde de Raad van State weten of deze indeling correct is ondanks het feit dat het criterium van de blootstelling van het Fonds aan economische risico’s bij het verrichten van zijn activiteiten niet werd onderzocht. Op basis van de punten 2.19
en 2.22 van bijlage A van verordening nr. 549/2013 heeft het Hof geoordeeld dat het noodzakelijk was om dit criterium te onderzoeken
teneinde vast te stellen of een afzonderlijke institutionele eenheid, die onder zeggenschap van een overheidsinstelling staat, onder de
sector overheid in de zin van deze verordening valt wanneer zij de kenmerken van een financiële instelling binnen concernverband
vertoont.

Arrest van het Hof van 8 juli 2019, Commissie/België,
C-543/17
In deze zaak verzoekt de Commissie het Hof België te veroordelen tot de betaling van een dwangsom per dag wegens niet-nakoming van de verplichting tot mededeling van alle maatregelen ter omzetting van richtlijn 2014/61/EU inzake maatregelen ter verlaging
van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid (hierna, «richtlijn 2014/61/EU»).

Ten tweede stelde de Raad van State de vraag of het Fonds kan worden aangemerkt als een «financiële instelling binnen concernverband»
in de zin van bijlage A, punten 2.21 tot en met 2.23 van verordening nr. 549/2013, rekening houdend met de door de nationale wetgeving
beperkte mate van afhankelijkheid ten opzichte van een overheidsinstelling aangezien het Fonds niet de volledige zeggenschap over
het beheer van zijn activa en passiva heeft. Het Hof heeft geoordeeld dat dit het geval was, voor zover de maatregelen van zeggenschap
waarin de nationale wetgeving voorziet, door de nationale rechter als volgt kunnen worden opgevat: de maatregelen moesten tot gevolg
hebben dat de betrokken institutionele eenheid, in dit geval het Fonds, niet onafhankelijk van de overheidsinstelling in kwestie kon
handelen, omdat deze overheidsinstelling de voorwaarden oplegde waaraan deze institutionele eenheid moest voldoen bij het verrichten
van haar activiteiten, zonder dat die eenheid de mogelijkheid had om die voorwaarden op eigen initiatief aanzienlijk te wijzigen. De
Belgische regering is niet tussengekomen in deze zaak omdat het hoofdgeding betrekking had op twee Belgische autoriteiten (INR
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

In dat verband volgt het Hof het standpunt van de Commissie en stelt het vast dat België zijn verplichtingen niet is nagekomen
door niet alle maatregelen ter omzetting van richtlijn 2014/61/EU aan de Commissie te hebben meegedeeld binnen de in de richtlijn
bepaalde termijn. In tegenstelling tot de door België voorgestelde uitlegging verklaart het Hof dat de bevoegdheid van de Commissie
om een beroep in te stellen op grond van artikel 260, lid 3, VWEU, niet beperkt is tot het geval waarin een lidstaat zou hebben nagelaten
de Commissie alle maatregelen ter omzetting van een richtlijn mee te delen. De niet-nakoming van de verplichting tot mededeling van
omzettingsmaatregelen op grond van dit artikel , behelst de verplichting van de lidstaten om aan de Commissie duidelijke en precieze
inlichtingen mee te delen over de inhoud van de nationale omzettingsbepalingen voor alle maatregelen van de richtlijn in kwestie.
Wanneer de lidstaat dit meedeelt aan de Commissie, is het de taak van de Commissie om aan te tonen dat bepaalde omzettingsmaatregelen kennelijk ontbreken of niet het gehele grondgebied van de betrokken lidstaat dekken.  
Na te hebben vastgesteld dat de niet-nakoming nog voortduurde op de dag waarop het Hof de feiten onderzocht, acht het Hof
het gerechtvaardigd een dwangsom slechts op the leggen voor zover de niet-nakoming nog voortduurt op de dag waarop dit arrest wordt
gewezen. Gelet op de inspanningen die België tijdens de procedure heeft geleverd met het oog op de volledige omzetting van richtlijn
2014/61/EU heeft de Commissie het bedrag van de gevraagde dwangsom herhaaldelijk verlaagd (van 54.639,36 euro naar 6.071,04 euro
per dag). Het Hof gaat niet mee in de redenering van België met betrekking tot de voor de berekening in aanmerking te nemen
coëfficiënten voor de ernst en de duur en het is van oordeel dat een dwangsom van 5.000 euro per dag gerechtvaardigd en evenredig is.  

ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE – AANHANGIGE ZAKEN WAARIN BELGIË TUSSENKOMT
2017

2018

2019

Tot slot verwerpt het Hof ook het verzoek van de degressiviteit van de dwangsom dat België had geformuleerd.  Het Hof is
namelijk van oordeel dat wanneer de dwangsom zou dalen naarmate gaandeweg omzettingsmaatregelen worden vastgesteld en meegedeeld, dit de doeltreffendheid van de sanctie in gevaar zou brengen.
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Beschikking van het Hof van 3 december 2019, Commissie/België,
C-676/18
De Commissie verzoekt het Hof België te veroordelen tot betaling van een dwangsom van 49.906,50 euro per dag omdat
het heeft nagelaten binnen de gestelde termijn alle maatregelen ter omzetting van richtlijn 2014/36/EU mede te delen betreffende de
voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeiders.  

BEROEPEN TOT
NIETIGVERKLARING

Na de goedkeuring en de mededeling, door België, van alle bepalingen die vereist waren voor de omzetting van deze
richtlijn, zag de Commissie af van haar beroep en heeft het Hof de zaak doorgehaald.
BEROEPEN WEGENS NIET-NAKOMING – AANHANGIGE ZAKEN WAARIN BELGIË TUSSENKOMT
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Arrest van het Gerecht van 14 februari 2019, België tegen de Europese Commissie,
T-131/16

2019
C-842/19 – Document
Beroep wegens niet-nakoming van de
Commissie tegen België wegens niet
uitvoering van het arrest C-110/17 van 12
april 2018. De Commissie vraag aan het
Hof het Koninkrijk België te veroordelen
tot betaling van een minimale forfaitaire
som van 2 029 000 euro, of een forfaitaire
som van 4 905,90 euro per dag vanaf de
datum van de uitspraak van het arrest
C-110/17 tot de datum van de uitspraak
van het arrest in de zaak C-842/19, of tot
de datum van de uitvoering van het arrest
in zaak C-110/17.
Document
C-767/19 –
De Commissie betoogt dat de omzetting
van de richtlijnen 2009/72 en 2009/73
betreffende respectievelijk gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor
elektriciteit en voor aardgas door het Koninkrijk België niet correct is.

Op het gebied van vennootschapsbelasting schrijft de Belgische belastingwetgeving voor dat de vennootschappen worden belast op basis van de
werkelijk geregistreerde winst, afkomstig uit de activiteiten die ze in België uitoefenen.  Sinds 2005 bestaat er evenwel een stelsel van vrijstelling van overwinst,
gebaseerd op artikel 185, 2, b) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (WIB), dat multinationale vennootschappen toelaat op hun belastinggrondslag
zogenoemde “overwinst” in mindering te brengen, op grond van bindende voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (tax rulings), die meerdere jaren geldig
blijven en die kunnen worden verlengd. Voor deze rulings wordt de daadwerkelijk geboekte winst van een multinational vergeleken met de gemiddelde hypothetische winst die een stand-alone-vennootschap in een vergelijkbare situatie zou hebben behaald. Het zogeheten verschil in winst wordt door de Belgische
belastingautoriteiten beschouwd als “overwinst” en de belastinggrondslag van de multinational wordt verhoudingsgewijs verminderd. Dit mechanisme is
gebaseerd op de hypothese dat multinationale vennootschappen excess profit rulings boeken aangezien zij deel uitmaken van een internationale groep, met
andere woorden dankzij de synergie-effecten en de schaalvoordelen die een vennootschapsgroep mogelijk maakt, zijn reputatie, zijn netwerk van klanten en
leveranciers en de toegang tot de nieuwe markten die hij bevordert. In de praktijk werd de daadwerkelijk geboekte winst van de betrokken vennootschappen
over het algemeen met meer dan 50% verminderd, en in bepaalde gevallen zelfs met 90%.
Volgens de Commissie zorgde dit stelsel van belastingvrijstelling ervoor dat sommige vennootschappen die deel uitmaken van multinationale
groepen aanzienlijk minder belastingen betalen in België. De Commissie is van oordeel dat de belastinggrondslag van de betrokken vennootschappen met 50
tot 90% werd verminderd om te bepalen hoeveel de zogenoemde «overwinst» bedroeg die het gevolg is van het deel uitmaken van een internationale groep.
Overwegende dat dit stelsel een afwijking vormt van de gebruikelijke praktijk die voortvloeit uit de Belgische regels inzake de vennootschapsbelasting en van
het arm’s length-beginsel, heeft de Commissie een beschikking gegeven waarbij deze staatssteunregeling onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt
wordt verklaard en de terugvordering van de staatssteun bij 55 begunstigde ondernemingen wordt gelast, voor een totaal bedrag van bijna 1 miljard euro.
Het Gerecht, waarbij het Koninkrijk België een beroep tot nietigverklaring tegen de beschikking van de Commissie had ingediend, heeft
deze beschikking nietig verklaard.
In zijn arrest verwierp het Gerecht in de eerste plaats het argument van het Koninkrijk België dat er sprake is van inmenging van de Commissie
in zijn exclusieve bevoegdheden op het gebied van belastingen. Aangezien deze bevoegdheid moet worden uitgeoefend met inachtneming van het Unierecht,
en met name van het recht inzake staatssteun, kan de Commissie er niet van worden beschuldigd dat zij haar prerogatieven heeft uitgeoefend als de autoriteit
die belast is met het toezicht op de naleving van de regels inzake staatssteun, ten opzichte van een gunstige fiscale behandeling die een dergelijke steun kan
uitmaken.
Vervolgens, vaststellend dat artikel 185, lid 2, b) van het WIB, de memorie van toelichting bij de wet van 21 juni 2004 tot wijziging van het Wetboek
van inkomstenbelastingen 1992 en de wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling
van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken, de administratieve circulaire van 4 juli 2006 over de toepassing van het arm’s length-beginsel
en de antwoorden van de minister van Financiën op parlementaire vragen over de toepassing van bovengenoemd artikel 185 de grondslag vormen van de vermeende steunregeling, onderzoekt het Gerecht of de betrokken vrijstelling voldoet aan de voorwaarden van artikel 1, onder d), van verordening nr. 2015/1589
tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, zoals uitgelegd in de
rechtspraak, en oordeelt het dat de Commissie het stelsel van vrijstelling van overwinst ten onrechte als een steunregeling heeft aangemerkt.
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In de eerste plaats stelt het Gerecht vast dat de bepalingen die de Commissie als basis voor het steunregeling aanwijst, niet in alle essentiële
elementen van die regeling voorzien. Aangezien voor de toekenning van de steun dus noodzakelijkerwijze aanvullende maatregelen moeten worden genomen, sluit dit het bestaan van een steunregeling uit. In de tweede plaats is het Gerecht van oordeel dat de Belgische belastingautoriteiten in het kader van
de rulingprocedure beoordelingsbevoegdheid hebben over alle essentiële elementen van het vrijstellingsstelsel, die verder gaat dan de louter technische
toepassing, en dat zij aldus de kenmerken, het bedrag en de voorwaarden van de toekenning van de vrijstelling kunnen beïnvloeden. In de derde plaats
is het Gerecht van oordeel dat de begunstigden van de steun niet op algemene en abstracte wijze kunnen worden geïdentificeerd op basis van de handelingen die ten grondslag liggen aan de regeling. Uit de elementen die de Commissie op basis van een steekproef van 66 rulings naar voren heeft gebracht,
blijkt evenmin dat de Belgische belastingautoriteiten voor alle betrokken rulings noodzakelijkerwijze een systematische aanpak hebben gevolgd.

T U S S E N KO M S T E N
IN RECHTSTREEKSE
BEROEPEN

Arrest van het Hof van 26 november 2019, België/Commissie,
T-287/16 RENV
Beschikking van het Gerecht van 14 februari 2019, Vlaamse Federatie van Persverkopers VZW
(VFP) / Commissie (ondersteund door het Koninkrijk België), T-726/16

Op 30 mei 2016 heeft het Koninkrijk België voor het Gerecht van de Europese Unie een beroep tot nietigverklaring van uitvoeringsbesluit
(EU) 2016/417 van de Commissie ingediend omdat daarbij met betrekking tot het Koninkrijk België een bedrag van 9.601.619 euro aan EU-financiering werd onttrokken. De Commissie verweet het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) uitvoerrestituties niet te hebben teruggevorderd van de onderneming Saint-Louis Sucre.  Het Koninkrijk België betwist in wezen dat aan het BIRB onregelmatigheden of nalatigheden kunnen
worden toegeschreven in die zin dat het niet alle mogelijkheden tot beroep heeft benut in het kader van de terugvorderingsprocedure, met name
een beroep in cassatie, na het negatief advies van de geraadpleegde advocaat bij het Hof van Cassatie. Op 20 juli 2017 heeft het Gerecht het beroep
verworpen, maar na een voor het Koninkrijk België geslaagde hogere voorziening, heeft het Hof de zaak op 31 januari 2019 terugverwezen naar het
Gerecht.  


Op 3 juni 2016 heeft de Commissie een besluit aangenomen waarin zij vaststelt dat de vergoedingen die het Koninkrijk België
aan Bpost heeft toegekend voor het verrichten van diensten van algemeen economisch belang met betrekking tot onder meer de bezorging van erkende kranten en tijdschriften, staatssteun vormt, maar dat deze compensaties verenigbaar zijn met de interne markt. De
Vlaamse Federatie van Persverkopers diende tegen dit onderdeel van het besluit een beroep tot nietigverklaring in op grond dat haar
procedurele rechten niet zijn nageleefd, aangezien de Commissie geen formeel onderzoek heeft gevoerd alvorens haar besluit te nemen.  

In zijn arrest van 26 november 2019 heeft het Gerecht geconcludeerd dat het Koninkrijk België niet kan worden verweten dat het niet de nodige
zorgvuldigheid aan de dag heeft gelegd om de betwiste bedragen terug te vorderen. Het Gerecht heeft namelijk vastgesteld dat het Koninkrijk België
jegens Saint-Louis Sucre heeft gebruikgemaakt van alle gewone rechtsmiddelen waarin het Belgische recht voorziet. Het Gerecht heeft bovendien het
standpunt van het Koninkrijk België gevolgd dat erop neerkomt dat België niet kan worden verweten geen cassatieberoep te hebben ingesteld. Het
is immer zo dat, gelet op het negatieve advies van de advocaat bij het Hof van Cassatie en de voor België ongunstige beslissingen van de gerechten
van eerste aanleg en de hoven van beroep, evenals de weigering van het Hof van beroep om prejudiciële vragen te stellen aan het Hof, de waarschijnlijkheid dat het Hof van Cassatie het arrest zou hebben vernietigd, zo goed als onbestaande was. In het licht van de omstandigheden van het geval
zou de instelling van een cassatieberoep niet noodzakelijk hebben geleid tot een prejudiciële verwijzing naar het Hof en evenmin zou een prejudiciële
verwijzing het Hof er automatisch toe hebben gebracht het Unierecht aldus uit te leggen dat het Hof van Cassatie het arrest zou hebben vernietigd.

 et Koninkrijk België is in dit geschil tussengekomen om het standpunt van de Commissie te ondersteunen. Op 18 januari 2019 heeft
H
de Vlaamse Federatie van Persverkopers het Gerecht evenwel laten weten van haar beroep te willen afzien. Het gerecht heeft de zaak
dus doorgehaald.

Arresten van het Gerecht van 20 september 2019, de Belgische havens
(ondersteund door België)/Commissie, T-673/17, T-674/17 en T-696/17
Op 27 juli 2017 hechtte de Commissie haar goedkeuring aan een besluit waarin het Koninkrijk België werd gelast de vrijstelling van de vennootschapsbelasting voor een reeks Belgische havens af te schaffen en de havens aan deze belasting te onderwerpen. Volgens de Commissie vormde deze
vrijstelling een met de interne markt onverenigbare steun indien en voor zover die havens economische activiteiten uitoefenen.  De genoemde havens
stelden per Gewest een beroep in tegen dit besluit. Het Belgische Koninkrijk kwam tussen ter ondersteuning van de havens en voerde hoofdzakelijk het
argument aan dat de havens geen ondernemingen zijn die economische activiteiten uitoefenen in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU, en dat de Belgische
belastingregeling de havens geen selectieve voordelen verschaft.

Het Gerecht heeft dan ook het litigieus besluit van de Commissie vernietigd.

Beschikking van het Gerecht van 18 december 2019, Sumitomo Chemical en Tenka Best tegen Europese
Commissie, T-734/18

In zijn arresten is het Gerecht deze redenering niet gevolgd en heeft het de verschillende beroepen afgewezen. Het heeft ten eerste geoordeeld dat
de door de havens uitgeoefende activiteiten – ten minste gedeeltelijk – economische activiteiten zijn daar bijvoorbeeld, zoals de Commissie had geopperd,
het ter beschikking stellen van haveninfrastructuur en van gronden tegen de betaling van een vergoeding wel degelijk diensten vormen die op een bepaalde
markt worden aangeboden en dus economische activiteiten. Volgens het Gerecht volstaat het niet dat de havens kunnen worden belast met diensten van
algemeen belang om hun de kwalificatie van « ondernemingen « te ontnemen aangezien niet is aangetoond dat de door de havens uitgeoefende economische activiteiten niet kunnen worden losgekoppeld van hun bevoegdheden van openbaar gezag. Verder heeft het Gerecht vastgesteld dat niet werd aangetoond dat de economische activiteiten van de havens ondergeschikt of bijkomstig zijn aan hun niet-economische activiteiten van algemeen belang.

Twee bedrijven dienden bij het Gerecht een verzoek tot nietigverklaring van het uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1251 van de
Commissie van 18 september 2018 tot niet-goedkeuring van empenthrin als bestaande werkzame stof voor gebruik in biociden van
productsoort 18 in. België kwam in deze zaak tussen ter ondersteuning van de Commissie, maar nog vooraleer het Gerecht uitspraak
kon doen, wensten de verzoeker de zaak van de rol te halen, wat vervolgens gebeurde.

BEROEPEN TOT NIETIGVERKLARING – AANHANGIGE ZAKEN WAARIN BELGIË TUSSENKOMT
2017

2018

Het Gerecht oordeelde ten tweede, dat de Commissie terecht heeft vastgesteld dat de vrijstelling van de havens van de vennootschapsbelasting
prima facie selectief was wat betreft de economische activiteiten van havens aangezien ze een afwijking vormt van het referentiekader dat wordt gevormd
door de artikelen 1 en 2 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (hierna «WIB»)  en een differentiatie invoert tussen de havens en de aan de vennootschapsbelasting onderworpen ondernemingen, die zich evenwel, gelet op het doel van de fiscale referentieregel, in een feitelijk en juridisch vergelijkbare situatie bevinden.

2019

Het Gerecht heeft niet de subsidiaire argumentatie van het Koninkrijk België gevolgd dat betoogde dat gesteld dat de betrokken maatregel een
afwijking ten gunste van de Belgische havenautoriteiten invoert, die afwijking kan worden gerechtvaardigd door de aard en de algemene opzet van het
Belgische inkomstenbelastingstelsel.
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Beschikking van het Hof van 12 april 2019, Commissie/Slovenië,
C-69/18

Beschikking van het Hof van 11 december 2019, Commissie/Polen,
C-206/18


De Commissie heeft het Hof verzocht Slovenië te veroordelen wegens niet-nakoming omdat het binnen de gestelde termijn
niet alle wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen heeft aangenomen die nodig zijn voor de omzetting van de wetgevende richtlijn
2014/56/EU betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen of, in elk geval, de Commissie
van deze bepalingen niet in kennis heeft gesteld. Op grond van artikel 260, lid 3, VWEU, heeft de Commissie het Hof eveneens verzocht
Slovenië een dwangsom op te leggen van 7.986,60 euro per dag vanaf de datum van de uitspraak van het arrest.

De Commissie heeft het Hof verzocht Polen te veroordelen wegens niet-nakoming omdat het binnen de gestelde termijn
niet alle wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen heeft aangenomen die nodig zijn voor de omzetting van de wetgevende richtlijn
2014/26/EU betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor het online gebruik ervan op de interne markt of, in elk geval, de Commissie van deze bepalingen niet
in kennis heeft gesteld. Op grond van artikel 260, lid 3, VWEU, heeft de Commissie het Hof eveneens verzocht Polen een dwangsom op
te leggen van 87.612 euro per dag vanaf de datum van de uitspraak van het arrest.


België heeft een memorie in interventie ingediend ter ondersteuning van Slovenië en in het bijzonder ter ondersteuning van
de argumenten betreffende de niet-toepasselijkheid van artikel 260, lid 3, VWEU, in het geval dat een lidstaat, zoals in het onderhavige
geval, een richtlijn gedeeltelijk heeft omgezet.

België heeft een memorie in interventie ingediend ter ondersteuning van Polen en in het bijzonder ter ondersteuning van de
argumenten betreffende de niet-toepasselijkheid van artikel 260, lid 3, VWEU, in het geval dat een lidstaat, zoals in het onderhavige
geval, een richtlijn gedeeltelijk heeft omgezet.


Aangezien Slovenië de omzetting van de richtlijn in kwestie tijdens de procedure voor het Hof heeft afgerond, heeft de Commissie haar beroep ingetrokken. Het Hof heeft akte genomen van deze intrekking en de zaak doorgehaald.


Aangezien Polen de omzetting van de richtlijn in kwestie tijdens de procedure voor het Hof heeft afgerond, heeft de Commissie
haar beroep ingetrokken. Het Hof heeft akte genomen van deze intrekking en de zaak doorgehaald.

Beschikking van het Hof van 12 april 2019, Commissie/Slovenië,
C-188/18

AANHANGIGE ZAKEN WAARIN BELGIË TUSSENKOMT

De Commissie heeft het Hof verzocht Slovenië te veroordelen wegens niet-nakoming omdat het binnen de gestelde termijn
niet alle wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen heeft aangenomen die nodig zijn voor de omzetting van de wetgevende richtlijn
2014/23/EU betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten of, in elk geval, de Commissie van deze bepalingen niet in kennis
heeft gesteld. Op grond van artikel 260, lid 3, VWEU, heeft de Commissie het Hof eveneens verzocht Slovenië een dwangsom op te
leggen van 8.992,32 euro per dag vanaf de datum van de uitspraak van het arrest.

2017
T-699/17 Document

België heeft een memorie in interventie ingediend ter ondersteuning van Slovenië en in het bijzonder ter ondersteuning van de argumenten betreffende de niet-toepasselijkheid van artikel 260, lid 3, VWEU, in het geval dat een lidstaat, zoals in de onderhavige zaak,
een richtlijn gedeeltelijk heeft omgezet.
A angezien Slovenië de omzetting van de richtlijn in kwestie tijdens de procedure voor het Hof heeft afgerond, heeft de Commissie haar
beroep ingetrokken. Het Hof heeft akte genomen van deze intrekking en de zaak doorgehaald.

Beschikking van het Hof van 5 september 2019, Commissie/Spanje,
C-430/18

2018
C-549/18 Document
T-734/18R Document

2019-2020
C-213/19 Document
C-743/19 Document
Rechtszaak tussen het Parlement en de Raad betreffende de
plaats van de zetel van de Europese Arbeidsautoriteit (ELA).
C-791/19 Document
(rechtstreekse beroep van Commissie tegen Polen betreffende
Rechtstaat)
C-24/20 Document

De Commissie heeft het Hof verzocht Spanje te veroordelen wegens niet-nakoming omdat het binnen de gestelde termijn
niet alle wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen heeft aangenomen die nodig zijn voor de omzetting van de wetgevende richtlijn
2014/92/EU betreffende de vergelijkbaarheid van de in verband met betaalrekeningen aangerekende vergoedingen, het overstappen
naar een andere betaalrekening en de toegang tot betaalrekeningen met basisfuncties of, in elk geval, de Commissie van deze bepalingen
niet in kennis heeft gesteld. Op grond van artikel 260, lid 3, VWEU, heeft de Commissie het Hof eveneens verzocht Spanje een dwangsom op te leggen van 48.919,20 euro per dag vanaf de datum van de uitspraak van het arrest.

België heeft een memorie in interventie ingediend ter ondersteuning van Spanje en in het bijzonder ter ondersteuning van de argumenten betreffende de niet-toepasselijkheid van artikel 260, lid 3, VWEU, in het geval dat een lidstaat, zoals in het onderhavige geval,
een richtlijn gedeeltelijk heeft omgezet.
Aangezien Spanje de omzetting van de richtlijn in kwestie tijdens de procedure voor het Hof heeft afgerond, heeft de Commissie haar
beroep ingetrokken. Het Hof heeft akte genomen van deze intrekking en de zaak doorgehaald.
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HOGERE VOORZIENINGEN

DE ADVIEZEN

Arrest van het Hof van 30 januari 2019, België tegen Commissie,
C-587/17P

Advies van het Hof van 30 april 2019,
1/17 CETA

 adat de Commissie het uitvoeringsbesluit 2016/47 van 17 maart 2016 had aangenomen, waarmee zij een bedrag van ongeveer
N
9,6 miljoen euro onttrekt aan de financiering die in het kader van de Europese landbouwfondsen ELGF en Elfpo aan België is toegekend,
heeft België bij het Gerecht een beroep tot nietigverklaring van dat besluit ingesteld (zaak T-287/16). De Commissie verwijt de Belgische
autoriteiten hoofdzakelijk nalatig te zijn geweest bij de terugvordering van dit bedrag bij een operator door, op basis van het negatieve
advies van een advocaat bij het Hof van Cassatie, af te zien van het instellen van cassatieberoep, tegen het ongunstig arrest van het Hof van
Beroep. Aangezien het Gerecht bij arrest van 20 juli 2017 het beroep tot nietigverklaring van België heeft verworpen, heeft het Koninkrijk
België beroep ingesteld bij het Hof.

Op 30 oktober 2016 sloten de EU en Canada een ontwerp van brede economische en handelsovereenkomst (CETA). In dat verband vraagt
België het advies van het Hof over de   verenigbaarheid van het mechanisme ter beslechting van geschillen, dat bij die overeenkomst is ingevoerd, met het
primair Europees recht.
Om te beginnen stelt België het Hof de vraag of dit mechanisme verenigbaar is met de autonomie van de rechtsorde van de Unie. In dit verband herinnert
het Hof eraan dat een internationale overeenkomst die voorziet in de oprichting van een gerecht dat belast is met de uitlegging van de bepalingen van die
overeenkomst en waarvan de beslissingen verbindend zijn voor de Europese Unie, in beginsel verenigbaar is met het recht van de Unie. Een dergelijke
overeenkomst kan gevolgen hebben voor de bevoegdheden van de instellingen van de EU, zonder evenwel de autonomie van de rechtsorde van de Unie
aan te tasten. Het Hof onderstreept ter zake dat het recht van de Unie zich niet verzet tegen de oprichting bij CETA van een gerecht, een beroepsinstantie,
een ook niet, in een latere fase, van een multilateraal investeringsgerecht en ook niet tegen het feit dat CETA hen de bevoegdheid toekent de bepalingen
van de overeenkomst uit te leggen en toe te passen in het licht van de beginselen van het tussen de partijen bij CETA toepasselijke internationaal recht.
Daarentegen kunnen deze gerechten die buiten het rechterlijke systeem van de Unie vallen, geen andere bepalingen dan die van CETA uitleggen of toepassen of uitspraken doen die kunnen beletten dat de instellingen van de Unie hun taken doen in overeenstemming met het constitutionele kader van
de Unie. Volgens het Hof verleent CETA deze gerechten geenszins de bevoegdheid om andere bepalingen van het Unierecht dan die betreffende deze
overeenkomst uit te leggen of toe te passen. De exclusieve bevoegdheid van het Hof om zich uit te spreken over de bevoegdheidsverdeling tussen de Unie
en haar lidstaten blijft dus behouden. Het Hof voegt eraan toe dat CETA bepalingen bevat die uitsluiten dat de betrokken gerechten enige bevoegdheid
hebben om te tornen aan de door een partij bij de overeenkomst op democratische wijze gemaakte keuzes ter zake van een hele reeks aangelegenheden.

In overeenstemming met het door de Belgische regering verdedigde standpunt, vernietigt het Hof het arrest van het Gerecht. Het Hof is immers van oordeel dat het Gerecht in zijn besluit niet met alle relevante omstandigheden rekening heeft gehouden om
uitspraak te doen over een eventuele nalatigheid van de Belgische autoriteiten. Op basis van het loutere feit dat België geen cassatieberoep
heeft ingesteld, hoewel de mogelijkheid daartoe bestond, dat België het onmogelijk heeft gemaakt dat het Hof van Cassatie zich tot het
Hof wendt met prejudiciële vragen en dat het dus niet alle beschikbare middelen heeft aangewend om de betrokken bedragen terug te
vorderen, oordeelt het Hof dat het Gerecht van een onjuiste rechtsopvatting uitgaat. Net als het Koninkrijk België is het Hof van oordeel
dat de zorgvuldigheidsplicht bij de bescherming van de financiële belangen van de Unie zoals bepaald in verordening 3665/87 houdende
gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen van het stelsel van restituties bij uitvoer voor landbouwproducten, niet noodzakelijkerwijs inhoudt dat alle bestaande nationale rechtsmiddelen stelselmatig worden uitgeput, zonder dat rekening wordt gehouden met de bijzondere
omstandigheden van de zaak, en dat elke nalatigheid moet worden vastgesteld rekening houdend met alle omstandigheden.

Verder vraagt België het Hof ook of het beoogde mechanisme dat ertoe strekt de Canadese investeerders een specifiek rechtsmiddel tegen de maatregelen
van de Unie te verschaffen, in overeenstemming is met het beginsel van gelijke behandeling. Het Hof merkt op dat de situatie van deze investeerders niet
vergelijkbaar is met die van wie in de Europese Unie investeert. Het Hof voegt eraan toe dat de loutere omstandigheid dat een door het bij CETA opgerichte gerecht gedane uitspraak ertoe zou kunnen leiden dat een door de Commissie of een nationale mededingingsautoriteit opgelegde geldboete wordt
geneutraliseerd, geen afbreuk doet aan het vereiste van doeltreffendheid van het Unierecht.  

In deze zaak onthoudt het Hof vier omstandigheden die in de analyse van het Gerecht hadden moeten worden opgenomen:
De reeds door België ingestelde terugvorderingsmaatregelen en beroepen, in het licht van de beschikbare maatregelen en het
resultaat van de beroepen;
De procedurele stappen die België heeft ondernomen met het oog op een eventueel cassatieberoep;
De beoordeling, na het negatieve advies van de advocaat van Cassatie, van de slaagkansen van een cassatieberoep en de waarschijnlijkheid dat het Hof van Cassatie, in het licht van de antwoorden van het Hof op de prejudiciële vragen, het arrest van het Hof van
beroep te Antwerpen nietig verklaart;    
De kosten die verbonden zijn aan de terugvorderingsprocedure en de cassatieprocedure in verhouding tot de terug te vorderen
bedragen.              
Aangezien het Gerecht beter geplaatst is een nieuwe beoordeling te maken op basis van de omstandigheden van de zaak, zoals is
vereist na de vernietiging van het arrest, verwijst het Hof de zaak terug naar het Gerecht.

In verband met de vraag over de verenigbaarheid van het beoogde mechanisme met het recht op toegang tot een onafhankelijk gerecht stelt het Hof vast
dat CETA beoogt het bij deze overeenkomst opgerichte gerecht toegankelijk te maken voor elke Canadese onderneming en iedere Canadese natuurlijke
persoon die in de Unie investeert en voor elke onderneming en iedere natuurlijke persoon van de Unie die in Canada investeert.  Voorts is het Hof van
oordeel dat de toezeggingen van de Commissie en de Raad om ervoor te zorgen dat de voorgenomen gerechten toegankelijk zullen zijn voor kleine en
middelgrote ondernemingen, volstaan om tot de slotsom te komen dat CETA verenigbaar is met de toegankelijkheidsvereiste.
Tot slot merkt het Hof op dat de onafhankelijkheid van de leden van de op te richten gerechten voldoende waarborgen biedt.
ADVIEZEN – AANHANGIGE ZAKEN WAARIN BELGIË TUSSENKOMT

HOGERE VOORZIENINGEN – AANHANGIGE ZAKEN WAARBIJ BELGIË IS BETROKKEN
2017

2018

2019
C-337/19 P Document
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Prejudiciële vragen
Diagram 2 toont het aandeel van de prejudiciële vragen die in 2019 werden gesteld door de Belgische rechterlijke instanties en door buitenlandse rechterlijke
instanties met betrekking tot dewelke
België opmerkingen heeft ingediend. België is tussengekomen in 23 door België
aanhangig gemaakte prejudiciële zaken
en in 13 door andere lidstaten aanhangig gemaakte prejudiciële zaken. De verdeling van het aantal zaken per land is
als volgt: Duitsland (7), Nederland (3),
Tsjechië (1), Verenigd Koninkrijk (1) en
Roemenië (1).

Dit deel geeft een statistisch overzicht van het optreden van België in 2019 voor de Europese rechterlijke instanties en het EFTA-Hof.
In 2019 nam België deel aan 52 zaken waarin een arrest of beschikking werd uitgesproken.
Deze 52 zaken zijn onderverdeeld als volgt:
- 36 prejudiciële vragen;
- 3 beroepen wegens niet-nakoming;
- 2 beroepen tot nietigverklaring;
- 9 tussenkomsten;
- 1 hogere voorziening;
- 1 advies.

Diagram 2 : herkomst prejudiciële vragen
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Op 31 december 2019 bedroeg het aantal aanhangige zaken waarbij België betrokken was 74.

Diagram 3: richting van het arrest
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Diagram 3 toont de verdeling van de prejudiciële vragen aan de hand van de richting van het arrest, de regeringen van de
lidstaten suggereren in hun opmerkingen
immers een voorstel van antwoord op de
vragen die worden gesteld door de nationale rechterlijke instanties. Zes zaken
werden doorgehaald vooraleer een arrest
of beschikking werd uitgesproken.

Diagram 1 illustreert de verdeling van de in 2019
afgesloten zaken per type zaak.
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Diagram 1: verdeling per type zaak
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Diagram 4 toont het aantal prejudiciële vragen per lidstaat. Met 38 prejudiciële vragen die het in 2019 aan het
HJEU heeft voorgelegd, staat België op de 6de plaats.

Diagram 5 toont de verdeling van de beroepen wegens niet-nakoming per lidstaat in 2019.

Diagram 4 Aantal prejudiciële vragen per lidstaat
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De 38 prejudiciële vragen van België zijn als volgt over de nationale rechterlijke instanties verdeeld:
Rechterlijke instantie

Aantal zaken

Raad van State

10

Grondwettelijk Hof

4

Hof van Cassatie

2

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

3

Hof van beroep

6

Raad voor Vergunningsbetwistingen

1

Arbeidshoven

3

Rechtbanken van eerste aanleg

6

Arbeidsrechtbanken

1

OndernemingsRechtbanken

2
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CONTACT

 ond u dit verslag nuttig?
V
Wenst u meer te weten
over de activiteiten van J2?
Eventuele vragen kunt u
richten aan:
J2-Secrétariat@diplobel.fed.be
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