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 - 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 
de twee rechtsinstanties van de Europese Unie, 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

AFKORTINGEN
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WOORD VOORAF

 H et HJEU (dat bestaat uit een Hof en een Gerecht) is algemeen vrij 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 
in contact treden. Dit jaarverslag geeft, met België als leidraad, een antwoord 

op deze vraag. Het bevat een voorstelling van de actoren die België vertegenwoordigen voor de 
bovengenoemde rechterlijke instanties, en die bij het HJEU en het EFTA-Hof bekend staan als 
agenten van het Koninkrijk België, alsook van hun werk. Bovendien geeft het toelichting bij de 
taak van die rechterlijke instanties in zaken waarbij België betrokken is. 

 Het verslag begint met een overzicht van de prominente feiten uit het jaar 2021. Daarna stellen 
we u de directie Europees Recht en haar taken voor. Dan overlopen we de Belgen die nu in de 
rechterlijke instanties van de Unie zetelen. Vervolgens vatten we voor u elke zaak samen waaraan 
België heeft deelgenomen en waarin een arrest of beschikking werd gewezen in 2021. Die zaken 
zijn verdeeld in onderwerpen, die op hun beurt in verschillende thema’s zijn ondergebracht. 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 2021. 

Vooraleer te focussen op de activiteiten van België bij de rechterlijke instanties van de EU en het 
EFTA-Hof wordt de activiteit van deze instanties in 2021 met een aantal cijfers aanschouwelijk 
gemaakt: in 2021 ontving het Hof 833 nieuwe zaken (726 in 2020), bij het Gerecht werden 810 
nieuwe zaken aanhangig gemaakt (776 in 2020) en het EFTA-Hof behandelde 5 zaken (17 in 2020). 



DE PROMINENTE FEITEN VAN HET JAAR 2021

MA ART APRIL JULI

De Tsjechische Republiek stel t een 
beroep in tegen Polen omdat het zonder 
milieueffectbeoordeling de verlenging 
van een vergunning voor bruinkoolwin-
ning uit de mijn van Turów met 6 jaar 
mogelijk heeft gemaakt. Die mijn ligt 
op de grens tussen beide staten (zaak 
C-121/21).

Het Hof doet uitspraak in de Maltese 
prejudiciële zaak C-896/19. Het Hof 
preciseer t dat op grond van ar tikel 
19, eerste lid, tweede alinea, VEU, de 
l idstaten elke achteruitgang in hun 
wettelijke regeling van de rechterlijke 
organisatie moeten vermijden, door 
geen regels vast te stellen die de onaf-
hankelijkheid van de rechters zouden 
ondermijnen.

België publiceert de oproep voor kan-
didaturen voor de post van rechter bij 
het Gerecht. 

I n  d e B e l g isc h e p r e j u d ic ië l e  z aa k 
C-817/19 vond de mondelinge zit ting 
plaats. De Mensenrechtenliga heeft een 
beroep tot nietigverklaring ingesteld voor 
het Belgische Grondwettelijk Hof, dat 
te rade gaat bij het Hof. Het Hof wordt 
opgeroepen om te beoordelen of richt-
lijn 2016/681 over het gebruik van per-
soonsgegevens van passagiers (PNR-ge-
gevens) voor het voorkomen, opsporen, 
onderzoeken en vervolgen van terroristi-
sche misdrijven en ernstige criminaliteit 
geldig is en of de Belgische wet die die 
richtlijn omzet, in overeenstemming is 
met het Handvest en de AVG.

6

SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

In zaak C-121/21, waarbij de Tsjechische 
Republiek en Polen tegenover elkaar 
stonden, veroordeelt het Hof, op verzoek 
van de Tsjechische Republiek, Polen 
tot betaling van een dwangsom van € 
500.000 per dag, vanaf de beslissing 
van het Hof en zolang Polen nog bruin-
kool wint uit de mijn van Turów (zaak 
C-121/21R).

Om de werkrelat ies te verbeteren 
met de Belgische advocaten die voor 
bepaalde zaken met de directie Euro-
pees Recht moeten samenwerken, 
heeft de directie bij de Nederlandse 
Orde van Advocaten bij de Balie te 
Brussel haar werking en de respectie-
velijke rol van de advocaat en van de 
agent voorgesteld.

In het beroep waarbij de Commissie 
tegenover Polen staat, vraagt en krijgt 
de Commissie de veroordeling van dat 
land tot betaling van een dwangsom 
van € 1.000.000 per dag vanaf de 
beslissing van het Hof en dit zolang 
Polen de betrokken bepalingen van 
zijn zogenoemde “muilkorf”-wet nog 
toepast (zaak C-204/21R).

Het Hof spreekt zich uit over adviesaan-
vraag 1/19 van het Europees Parlement 
inzake de toetreding van de EU tot het 
Verdrag van de Raad van Europa inzake 
het voorkomen en bestrijden van geweld 
tegen vrouwen en huiselijk geweld. Vol-
gens het Hof verhinderen de Verdra-
gen niet dat de Raad het besluit over de 
sluiting van het Verdrag door de Unie 
pas vaststelt nadat de lidstaten een 
“gemeenschappelijk akkoord” hebben 
bereikt, maar de Raad kan de procedure 
voor de sluiting van dat Verdrag niet 
wijzigen door die sluiting afhankelijk 
te maken van de voorafgaande vaststel-
ling dat er sprake is van een dergelijk 
“gemeenschappelijk akkoord”.

België meldt de namen van de twee kan-
didaten voor de post van rechter bij het 
Gerecht aan de Raad. 

In samenwerking met de FOD Justitie 
werkte de directie Europees Recht een 
procedure uit om kandidaten te selec-
teren en leidde ze die in goede banen.

België dient zijn memorie in interventie 
in zaak C-204/21 in bij het Hof. In deze 
zaak verwijt de Commissie Polen dat het 
de rechtsstaat schendt. 

Slovenië, dat van juli tot december 2021 
voorzitter was van de Raad van de EU, 
heef t de agentenvergadering online 
gehouden. De EU-agenten bespraken 
er onder meer of het mogelijk was om 
mondelinge zittingen te blijven organi-
seren via het videoconferentiesysteem 
dat het HvJ-EU tijdens de gezondheids-
crisis naar voren heeft geschoven en 
het project van het Hof voort te zetten 
om net als de andere internationale 
hoven de zit t ingen te l ivestreamen. 

NOVEMBER EN 
DECEMBER

De directie Europees Recht stelt haar 
werking voor en levert een bijdrage aan 
verschillende bachelor- en masteroplei-
dingen in de rechten van verschillende 
Belgische universiteiten.
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MEDEWERKERS VAN DE 
DIRECTIE EUROPEES RECHT

 D e directie Europees Recht (J2) 
is een van de vier directies van 
de Directie -generaal Juridi -
sche Zaken (DGJ) van de FOD 

Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking. 

Ze is belast met de vertegenwoordiging van Bel-
gië bij het HJEU en het EFTA-Hof. De directie 
Europees Recht is samengesteld uit zeven agen-
ten die worden bijgestaan door hun vier griffiers. 

Carinne Pochet (Directeur), Pierre Cottin (Agent), Jean-Christophe Halleux (Agent), Maïté Van 
Regemorter (Agent), Nadine Moens (griffier), Liesbet Van den Broeck (Agent), Marie Jacobs 
(Agent), Cynthia Sortino (griffier) en Florence Misson (griffier). Stephen Baeyens (Agent) en 
Derya Aydin (griffier) zijn niet op de foto.
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TAKEN VAN DE DIRECTIE
EUROPEES RECHT

 W anneer in een geschil voor 
een rechterlijke instantie 
van een lidstaat proble -
men met betrekking tot de 

toepassing van het Unierecht rijzen, heeft de 
nationale rechter de mogelijkheid, en als zijn 
uitspraak naar het nationaal recht niet vatbaar is 
voor hoger beroep, zelfs de verplichting, om een 
prejudiciële vraag te stellen aan het Hof over de 
uitlegging of geldigheid van het Unierecht. Het 
is immers ondenkbaar dat een nationale rechter 
zelf een vraag betreffende de uitlegging van het 
Unierecht zou beantwoorden of zelf een hande-
ling naar het Unierecht ongeldig zou verklaren. 
Een dergelijke mogelijkheid zou leiden tot een 
verschil in uitlegging van het Unierecht naarge-
lang de lidstaat en tot de situatie waarin een han-
deling van de Unie in bepaalde lidstaten geldig 
en in andere lidstaten ongeldig zou zijn. Om een 
dergelijke situatie te vermijden, komt het toe aan 
het Hof om dergelijke vragen te beantwoorden. 
Door middel van een arrest verstrekt het Hof aan 
de nationale rechter van wie de vraag uitging de 
uitlegging van een bepaling van het Unierecht. 
Deze uitlegging is niet alleen voor hem bin-
dend, maar tevens voor alle nationale rechters 
die uitspraak zouden moeten doen in een zaak 
die een soortgelijk probleem met betrekking 
tot de uitlegging van het Unierecht doet rijzen. 
Wanneer het gaat over de geldigheid van een 
bepaling of handeling van de Unie en het Hof 
beslist dat ze ongeldig is, dan is deze beslissing 
bindend voor alle nationale rechterlijke instan-
ties, alsmede voor de instellingen van de EU. 
 
In 2021 legden de Belgische rechterlijke instan-
ties 36 prejudiciële vragen voor aan het Hof 
waarmee België voor dat jaar op de zesde 
plaats staat inzake het aantal prejudiciële vra-
gen (na Duitsland, Bulgarije, Italië, Roemenië 
en Oostenrijk).

België heeft als lidstaat de mogelijkheid om 
schriftelijke opmerkingen in te dienen en deel 
te nemen aan de mondelinge behandeling van 
elke prejudiciële vraag; die opmerkingen hebben 
als doel het Hof een voorstel van antwoord voor 
te leggen op de vraag betreffende de uitlegging 
of de geldigheid van het Unierecht. In begin-
sel dient het Koninkrijk België opmerkingen in 
bij elke prejudiciële vraag die afkomstig is van 
een Belgische rechter. In 2021 werden er 32 
arresten en beschikkingen gewezen in prejudi-
ciële vragen waarbij België betrokken was. In 
een andere prejudiciële vraag waarin België is 
tussengekomen heeft de verwijzende rechter 
besloten om zijn prejudiciële vraag in te trekken. 
Het Hof heeft dus een beschikking uitgespro-
ken en gelast de doorhaling van deze zaak. In 
2021 heeft het Hof zich ook uitgesproken in 
11 prejudiciële zaken van Belgische rechters 
waarin het Koninkrijk België niet is tussenge-
komen. Wanneer België niet tussenkomt, kan 
dat verschillende redenen hebben. Bijvoorbeeld 
omdat een overheidsdienst of een gefedereerde 
entiteit partij is bij het hoofdgeding en bijgevolg 
in eigen naam voor het Hof mag optreden. Het-
zelfde geldt als beide partijen bij het hoofdge-
ding Belgische autoriteiten zijn, waardoor het 
Koninkrijk België onmogelijk kan tussenkomen, 
aangezien zij een Belgische autoriteit niet ten 
nadele van een andere kan ondersteunen. Maar 
het is ook mogelijk dat het antwoord van het 
Hof aan de hand waarvan de Belgische rechter 
het bij hem aanhangige geding kan beslechten, 
geen effect heeft op het Belgische rechtsstel-
sel of de Belgische rechtspraktijk. Over zeven 
van die elf zaken heeft het Hof rechtstreeks bij 
beschikking uitspraak gedaan omdat het ant-
woord op de gestelde vragen duidelijk viel af te 
leiden uit de bestaande rechtspraak van het Hof.

DE SCHRIFTELIJKE OPMERKINGEN VAN HET KONINKRIJK 
BELGIË IN HET K ADER VAN PREJUDICIËLE ZAKEN 
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VERDEDIGING VAN HET KONINKRIJK 
BELGIË IN DIRECTE ZAKEN 

 DE ADVIESPROCEDURE 

DE JURIDISCHE ADVIEZEN

 D e directie Europees Recht is 
belast met de verdediging 
van de belangen van België 
in rechtstreekse beroepen 

die bij het Hof aanhangig worden gemaakt. 
Rechtstreekse beroepen zijn beroepen wegens 
niet-nakoming die door, of tegen, de Europese 
Commissie worden ingesteld of, in zeldzame 
gevallen, beroepen wegens niet-nakoming die 
lidstaten van de EU tegen elkaar instellen; 
beroepen tot nietigverklaring die worden inge-
steld tegen een handeling van een instelling van 
de Europese Unie, beroepen wegens nalaten 
omdat een instelling van de Europese Unie heeft 
nagelaten een handeling te stellen die ze had 
moeten stellen, alsmede beroepen tot schade-
vergoeding tegen de Europese Unie (buitencon-
tractuele aansprakelijkheid). De tussenkomst 
van België in een rechtstreeks beroep, die als 

doel heeft een van de partijen bij het rechtsge-
ding te steunen (bijvoorbeeld een andere lid-
staat die het voorwerp vormt van een procedure 
wegens niet-nakoming vanwege de Europese 
Commissie) alsmede een hogere voorziening 
die België instelt tegen een voor het Konink-
rijk België nadelige uitspraak van het Gerecht, 
behoren ook tot het takenpakket van de directie 
Europees Recht. 

In 2021 werd geen arrest gewezen na een beroep 
wegens niet-nakoming dat de Commissie tegen 
België had ingesteld. 

België is ook tussengekomen in twee recht-
streekse zaken die in 2021 werden afgedaan 
(een beroep tot nietigverklaring en een beroep 
wegens niet-nakoming).

 D oor middel van deze procedure 
kunnen de lidstaten, het Euro-
pees Parlement, de Raad en de 
Commissie het advies inwin-

nen van het Hof over de verenigbaarheid van een 
voorgenomen overeenkomst met de EU-Verdra-
gen. De bepalingen van een door de Unie geslo-
ten internationale overeenkomst vormen vanaf 
de inwerkingtreding een integrerend deel van 
de rechtsorde van de Unie en daarom moet de 
overeenkomst in overeenstemming zijn met deze 
Verdragen. Indien het Hof afwijzend adviseert, 
kan de overeenkomst niet in werking treden, 
behoudens in geval van wijziging daarvan. 

Na het CETA-advies (advies 1/17), dat werd 
gewezen in 2019, heeft België in 2020 een 
nieuwe adviesprocedure ingeleid. Dat verzoek 
heeft betrekking op de modernisering van het 
Energiehandvestverdrag en heeft tot doel juri-
dische duidelijkheid te krijgen over de kwestie 
of de geschillenbeslechtingsbepalingen uit het 
Energiehandvestverdrag intra-Europees toepas-
baar zijn. Begin 2022, heeft het Hof besloten 
zonder mondelinge behandeling en zonder con-
clusie van de advocaat generaal uitspraak te 
doen. In 2021, uitsprook het Hof in het advies 
1/19 betreffende het verdrag van Istanbul inzake 
het voorkomen en bestrijden van geweld tegen 
vrouwen en huiselijk geweld (zie “De prominente 
feiten van het jaar 2021”).

 D e 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 gedecentraliseerde instantie. 
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DE WERKGROEP “HOF VAN JUSTITIE” 
VAN DE RA AD VAN DE EUROPESE UNIE 

DE ZAKEN VOOR HET HOF VAN DE 
EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE 

 D e werkgroep “Hof van Justitie” 
is een permanente werkgroep 
van de Raad van Ministers van 
de Europese Unie, die is samen-

gesteld uit deskundigen van de lidstaten. In deze 
werkgroep wordt België vertegenwoordigd door 
de directie Europees Recht, die de beraadsla-

gingen met de betrokken departementen coör-
dineert. 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 pro-
cesvoering van het Hof en het Gerecht. 

 T ot slot ver tegenwoordigt de 
directie Europees Recht België 
ook voor het EFTA-Hof. Dat Hof 
oordeelt over de tenuitvoerleg-

ging, 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 Jus-
titie worden gesteld, opmerkingen indienen met 
betrekking tot de vragen die door de EFTA-lan-
den (Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, met 
uitzondering van Zwitserland dat geen lid is van 
de EER) worden gesteld aan het EFTA-Hof, dat 
dan een “advisory opinion” verstrekt.
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DE BELGEN BIJ HET 
HOF VAN JUSTITIE VAN 
DE EUROPESE UNIE 

 I n 2021 telde het Hof van Justitie van de Europese Unie drie Belgische leden. 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 tot voorzitter verkozen. Eind 2020 werd 
het mandaat van de heer rechter Lenaerts vernieuwd. België heeft ook twee rechters 

bij het Gerecht: de heren Paul Nihoul, benoemd in september 2016, en Geert de Baere, benoemd 
in oktober 2017 na de hervorming van het Gerecht. Het mandaat van deze twee rechters werd in 
2021 verlengd.

De agenten van de directie Europees Recht gaan geregeld naar Luxemburg om er met de Belgi-
sche leden van het HJEU overleg te plegen over praktische kwesties bij de afhandeling van de 
procedures voor het HJEU en over problemen bij de behandeling van de dossiers. Ze nemen er 
nota van de adviezen van de rechters om de kwaliteit van de Belgische tussenkomsten verder te 
verbeteren. Dit overleg bewijst ook zijn nut voor de versterking van de betrokkenheid van België bij 
het HJEU. Gezien de gezondheidscrisis van het afgelopen jaar konden de agenten van de directie 
Europees Recht zich in 2021 jammer genoeg niet naar het HJEU begeven. 
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RECHTSPRAAK VAN HET HOF VAN 
JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE 
EN VAN HET HOF VAN DE EUROPESE 
VRIJHANDELSASSOCIATIE IN 2021

 R epubblika is een vereniging die 
tot doel heeft om de rechtsple-
ging en de rechtsstaat in Malta 
te bevorderen. De vereniging 

stelt een vordering in om de benoemingsproce-
dure van Maltese rechters, die door de grondwet 
wordt geregeld, aan te vechten. De grondwet-
telijke bepalingen in kwestie verlenen aan de 
minister-president de macht om de benoeming 
van een kandidaat-rechter aan de president 
van de Republiek voor te leggen. In de praktijk 
beschikt de minister-president daarmee over 
een doorslaggevende bevoegdheid bij de benoe-
ming van Maltese rechters. Dat doet volgens 
Repubblika twijfel rijzen over de onafhankelijk-
heid van die rechters.

De aangezochte rechter vraagt het Hof of het 
Maltese benoemingssysteem van rechters ver-
enigbaar is met het Unierecht, en meer bepaald 
met artikel 19, lid 1, tweede alinea VEU en met 
artikel 47 van het Handvest. De eerste bepaling 
verplicht alle lidstaten te voorzien in de nodige 
rechtsmiddelen om op de onder het Unierecht 
vallende gebieden een daadwerkelijke rechts-
bescherming te verzekeren. De tweede bepaalt 
het recht op een doeltreffende voorziening in 
rechte van iedere rechtsonderhorige die zich in 
een bepaald geval beroept op een recht dat hij 
aan het Unierecht ontleent.

In tegenstelling tot het standpunt van België 
oordeelt het Hof dat het Unierecht nationale 
grondwettelijke bepalingen zoals die in deze 

PREJUDICIËLE ZAKEN

BEGINSELEN VAN HET UNIERECHT

Arrest van het Hof van 20 april 2021, Repubblika, C-896/19 (Malta)

Rechtsstaat
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zaak niet in de weg staat. Gelet op het hele 
ingestelde systeem, namelijk dat (i) de kandi-
daten aan bepaalde grondwettelijke voorwaar-
den moeten voldoen, (ii) een commissie voor 
rechterlijke benoemingen ermee is belast om 
de kandidaten te beoordelen en aan de minis-
ter-president een advies uit te brengen en (iii) 
hoewel de minister-president kan beslissen om 
aan de president van de Republiek de benoe-
ming voor te leggen van een kandidaat die de 

commissie voor rechterlijke benoemingen niet 
heeft voorgedragen en hij dan zijn redenen daar-
voor moet meedelen, met name aan de wetge-
vende macht, oordeelt het Hof dat de betrokken 
bepalingen er niet toe lijken te kunnen leiden dat 
deze rechters niet als onafhankelijk of onpartij-
dig worden beschouwd, hetgeen het vertrouwen 
zou ondermijnen dat de rechtspleging in een 
democratische samenleving in een rechtsstaat 
bij de justitiabelen moet wekken.

 D eze zes zaken maken deel uit 
van een ingrijpende hervor-
ming op het gebied van justi-
tie en corruptiebestrijding in 

Roemenië. De EU monitort die hervorming sinds 
Roemenië lid van de EU is geworden. De monito-
ring vindt plaats op basis van het mechanisme 
voor samenwerking en toetsing (hierna: “MST”) 
dat is ingesteld bij beschikking 2006/928/EG tot 
vaststelling van een mechanisme voor samen-
werking en toetsing van de vooruitgang in Roe-
menië ten aanzien van specifieke ijkpunten op 
het gebied van de hervorming van het justitiële 
stelsel en de bestrijding van corruptie (hierna: 
“de MST-beschikking”). Met het oog op toetre-
ding tot de EU heeft Roemenië drie wetten vast-
gesteld houdende het statuut van de rechters en 
de procureurs, de rechterlijke organisatie en de 
hoge raad voor de magistratuur om de onafhan-
kelijkheid en de doeltreffendheid van justitie te 
verbeteren. Die wetten zijn vervolgens gewijzigd 
door wetten en noodverordeningen van de rege-
ring op basis van de Roemeense grondwet. De 
verzoekers betwisten de verenigbaarheid met 
het Unierecht van enkele van die wijzigingen. 
Tot staving van hun beroep verwijzen ze naar 
bepaalde adviezen en rapporten die de Com-
missie heeft opgesteld over de vooruitgang die 
Roemenië heeft geboekt in het kader van het 
MST waarin volgens hen de Commissie de wij-
zigingen bekritiseert.

In dat kader hebben de verwijzende rechters vra-
gen over de aard en de rechtsgevolgen van het 
MST, alsook over de draagwijdte van de rappor-
ten die de Commissie daarover heeft opgesteld.

Eerst en vooral stelt het Hof vast dat de MST-be-
schikking en de rapporten die de Commissie 
op basis van die beschikking heeft opgesteld, 
handelingen vormen die een EU-instelling heeft 

aangenomen en die vatbaar zijn voor uitlegging 
op grond van artikel 267 VWEU. Het Hof oor-
deelt vervolgens dat die beschikking onder het 
toepassingsgebied van het toetredingsverdrag 
valt wat betreft haar juridische aard, inhoud 
en rechtsgevolgen in de tijd, want ze vormt 
een maatregel die is vastgesteld op basis van 
het toetredingsverdrag dat Roemenië sinds de 
datum van zijn toetreding aan de Unie bindt. 
Wat de rechtsgevolgen van de MST-beschik-
king betreft, stelt het Hof vast dat ze in al haar 
onderdelen bindend is voor Roemenië sinds 
het is toegetreden tot de Unie. De beschik-
king verplicht Roemenië er daarenboven toe 
om ijkpunten, die eveneens bindend zijn en die 
in de bijlagen van het toetredingsverdrag zijn 
opgenomen, te bereiken. Die ijkpunten, die zijn 
vastgelegd op grond van tekortkomingen die de 
Commissie heeft vastgesteld voordat Roemenië 
EU-lid werd, hebben met name als bedoeling om 
te verzekeren dat de lidstaat de waarde van de 
rechtsstaat respecteert. Roemenië moet dus 
passende maatregelen nemen om die ijkpunten 
te bereiken en moet zich onthouden van elke 
maatregel die kan afdoen aan de verwezenlij-
king van diezelfde ijkpunten. Wat ten slotte de 
rechtsgevolgen betreft van de rapporten die de 
Commissie heeft opgesteld, verduidelijkt het 
Hof dat die rapporten ten aanzien van Roeme-
nië eisen formuleren en aanbevelingen richten 
aan die lidstaat met het oog op de verwezenlij-
king van de ijkpunten. Overeenkomstig het prin-
cipe van loyale samenwerking moet Roemenië 
naar behoren rekening houden met die eisen 
en aanbevelingen, en moet het afzien van het 
treffen of in stand houden van maatregelen die 
betrekking hebben op de domeinen die onder de 
ijkpunten vallen en die kunnen afdoen aan het 
resultaat dat diezelfde eisen en aanbevelingen 
voorschrijven. Het Koninkrijk België verde-
digde dezelfde redenering.

Arrest van het Hof van 18 mei 2021, Asociaţia “Forumul Judecătorilor Din România”, 
C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 en C-397/19 (Roemenië)
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Rechtsstaat, fundamentele rechten en algemene beginselen van het Unierecht – 
Aanhangige zaken waarin België tussenkomt

2020 2021 2022

C-615en671/20
C-234/21 (Belgische zaak)
C-521/21
C-720/21

/

JUSTITIE EN BINNENLANDSE ZAKEN

Asiel en migratie
Arrest van het Hof van 13 januari 2021, Bundesrepublik Deutschland, C-507/19 (Duitsland)

 X.T. , een staatloze 
P a l e s t i j n  d i e 
geboren is in 
Syrië, is houder 

van een registratiekaart bij de UNRWA als vluch-
teling in een vluchtelingenkamp in Syrië. Tussen 
2013 en 2015 werkte X.T. occasioneel in Libanon 
waar hij woonde. Aangezien hij geen verblijfs-
vergunning in dat land had verkregen en vreesde 
dat hij door de Libanese veiligheidsdiensten zou 
worden uitgezet, heeft hij in november 2015 
besloten om terug te keren naar Syrië. Vanwege 
de oorlog en de zeer slechte levensomstandig-
heden in Syrië verlaat X.T. dat land enkele dagen 
later, waar hij vreest te worden aangehouden 
in geval van terugkeer. Voorts hadden het Has-
jemitisch Koninkrijk Jordanië en de Republiek 
Libanon op het moment dat X.T. Syrië verliet 
hun grenzen al gesloten voor Palestijnse vluch-
telingen uit Syrië. X.T. komt in december 2015 
in Duitsland aan en dient daar in februari 2016 
een verzoek om internationale bescherming in. 
In verband met dat verzoek om internationale 
bescherming stelt het Bundesverwaltungsge-
richt (hoogste federale bestuursrechter) van 

Duitsland, rekening houdend met de verschil-
lende verblijven van X.T. in het werkgebied van 
de UNRWA, verschillende prejudiciële vragen 
over de uitlegging van de begrippen “bescher-
ming of bijstand van de UNRWA” en “eindiging” 
van die bescherming of bijstand bedoeld in arti-
kel 12, lid 1, onder a), van richtlijn 2011/95/EU 
inzake normen voor de erkenning van onderda-
nen 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 subsidi-
aire bescherming, en voor de inhoud van de ver-
leende bescherming (hierna “richtlijn 2011/95”). 

Het Hof herinnert er eerst aan dat eenieder die, 
zoals X.T., bij de UNRWA is geregistreerd, in 
aanmerking dient te komen voor bescherming 
en bijstand van deze organisatie ten behoeve 
van zijn welzijn als vluchteling en dat wegens 
deze specifieke vluchtelingenstatus die voor de 
Palestijnen in de gebieden in het Nabije Oos-
ten is ingesteld, personen die bij de UNRWA 
zijn geregistreerd in beginsel, krachtens artikel 
12, lid 1, onder a), eerste volzin, van richtlijn 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-615%252F20&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=310951
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-234%252F21&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=311634
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-521%252F21&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=312038
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-720%252F21&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=1285703
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2011/95, dat overeenkomt met artikel 1, onder 
D, eerste alinea, van het Verdrag van Genève, 
zijn uitgesloten van de vluchtelingenstatus in 
de Unie. Het Hof voegt er echter aan toe dat 
wanneer een persoon die in de Unie om inter-
nationale bescherming verzoekt niet langer 
bescherming of bijstand van de UNRWA geniet, 
deze uitsluiting niet langer van toepassing is.

Overeenkomstig het door het Koninkrijk Bel-
gië verdedigde standpunt beslist het Hof dat 
om te bepalen of de bescherming of bijstand 
van de UNRWA is opgehouden, in het kader van 
een individuele beoordeling van alle relevante 
aspecten van de betrokken situatie, alleen reke-
ning moet worden gehouden met de grondgebie-
den van alle sectoren van het werkgebied van 
de UNRWA waar een staatloze Palestijn die dit 
werkgebied heeft verlaten een concrete moge-
lijkheid heeft toegang te krijgen en er veilig te 
verblijven. Het Hof wijst erop dat de vraag of 
een staatloze Palestijn in staat is de bescher-
ming of bijstand van de UNRWA te genieten, niet 
alleen afhangt van de mogelijkheden van deze 
organisatie om die bescherming of bijstand aan 
die staatloze te verlenen in een bepaalde sector 
van haar werkgebied, maar ook afhangt van de 
concrete mogelijkheid voor die staatloze om 
toegang te krijgen tot het grondgebied van die 

sector, of zelfs om naar dat werkgebied terug 
te keren indien hij het heeft verlaten.

Bovendien verduidelijkt het Hof, in lijn met het 
antwoord dat het Koninkrijk België voorstelde, 
eveneens dat artikel 12, lid 1, onder a), tweede 
volzin, van richtlijn 2011/95 aldus moet worden 
uitgelegd dat de bescherming of bijstand van 
de UNRWA niet als opgehouden kan worden 
beschouwd wanneer een staatloze Palestijn 
het werkgebied van de UNRWA heeft verlaten 
vanuit een sector van dat gebied waar hij in een 
persoonlijke situatie van ernstige onveiligheid 
verkeerde en waar die organisatie niet in staat 
was hem bescherming of bijstand te verlenen 
indien, ten eerste, hij zich vrijwillig naar deze 
sector heeft begeven vanuit een andere sector 
van voornoemd werkgebied waar hij niet in een 
persoonlijke situatie van ernstige onveiligheid 
verkeerde en waar hij de bescherming of bij-
stand van die organisatie kon genieten, en, ten 
tweede, hij niet redelijkerwijs kon verwachten, 
op basis van de concrete informatie waarover hij 
beschikte, dat hij in de sector waarnaar hij zich 
begaf bescherming of bijstand van de UNRWA 
zou ontvangen of dat hij op korte termijn zou 
kunnen terugkeren naar de sector waar hij van-
daan kwam, hetgeen aan de verwijzende rechter 
staat om na te gaan.

Arrest van het Hof van 14 januari 2021, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, C-441/19 (Nederland)

 T.Q. , een niet-be-
geleide min-
d e r j a r i g e 
(15 jaar en 4 

maanden), heeft in Nederland een aanvraag 
tot het verlenen van een verblijfsvergunning 
asiel ingediend. De aanvraag werd afgewezen. 
Overeenkomstig het Nederlands recht geldt dat 
besluit tot weigering van de toegang als terug-
keerbesluit. Het Nederlands recht maakt een 
onderscheid op basis van de leeftijd van de 
niet-begeleide minderjarige: (i) voor minderjari-
gen die op de datum van indiening van de asiel-
aanvraag jonger zijn dan 15 jaar, wordt onder-
zocht of er in het land van terugkeer adequate 
opvang aanwezig is, zoals bepaald in richtlijn 
2008/115/EG over gemeenschappelijke normen 
en procedures in de lidstaten voor de terugkeer 
van onderdanen van derde landen die illegaal op 
hun grondgebied verblijven (hierna “Terugkeer-
richtlijn”), en aan die minderjarigen wordt een 
verblijfsvergunning regulier toegekend wanneer 
die adequate opvang ontbreekt, terwijl (ii) voor 

minderjarigen die op de datum van indiening van 
de asielaanvraag 15 jaar of ouder zijn, een der-
gelijk onderzoek niet plaatsvindt. In dat geval 
wachten de Nederlandse autoriteiten voor de 
uitvoering van het terugkeerbesluit totdat de 
betrokken minderjarigen de leeftijd van 18 jaar 
bereiken. In de periode tussen de asielaanvraag 
en het bereiken van de meerderjarigheid is het 
verblijf illegaal, maar wordt het wel gedoogd. 
T.Q. heeft tegen dat besluit beroep ingesteld 
bij de verwijzende rechter. Daarbij heeft hij 
aangevoerd dat hij niet weet waar zijn ouders 
verblijven, dat hij ze bij zijn terugkeer ook niet 
zou kunnen herkennen en dat hij niet weet of er 
andere familieleden zijn. 

De verwijzende rechter heeft het Hof gevraagd 
of het in het Nederlandse recht gemaakte 
onderscheid tussen niet-begeleide minderjari-
gen jonger dan 15 jaar en niet-begeleide min-
derjarigen van 15 jaar of ouder, verenigbaar is 
met het Unierecht. 
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Het Hof heeft verklaard dat een lidstaat die voor-
nemens is een terugkeerbesluit uit te vaardigen 
tegen een niet-begeleide minderjarige, in alle 
fasen van de procedure rekening moet houden 
met het belang van het kind, wat impliceert dat 
de situatie van die minderjarige algemeen en 
grondig moet worden beoordeeld. Het Konink-
rijk België had eenzelfde standpunt ingeno-
men. Als er geen adequate opvang aanwezig is 
in het land van terugkeer, kan er geen terugkeer-
besluit tegen de betrokken minderjarige worden 
uitgevaardigd. Het Hof heeft benadrukt dat de 
leeftijd van de minderjarige slechts een van 
de elementen is om na te gaan of er adequate 
opvang aanwezig is in het land van terugkeer. 
Tot slot heeft het Hof geoordeeld dat, gelet op 
de verplichting van de lidstaten om een terug-
keerbesluit uit te vaardigen tegen de onder-
daan van een derde land die illegaal op hun 

grondgebied verblijft en zo spoedig mogelijk tot 
diens verwijdering over te gaan, de Terugkeer-
richtlijn zich ertegen verzet dat een lidstaat, na 
een terugkeerbesluit tegen een niet-begeleide 
minderjarige te hebben uitgevaardigd en zich 
ervan te hebben vergewist dat er in het land van 
terugkeer adequate opvang aanwezig is, vervol-
gens niet tot diens verwijdering overgaat zolang 
hij niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Op 
dat punt had het Koninkrijk België een tegen-
gesteld standpunt verdedigd. In een dergelijk 
geval moet de betrokken minderjarige, onder 
voorbehoud van wijzigingen in zijn situatie, van 
het grondgebied van de betrokken lidstaat wor-
den verwijderd. Indien adequate opvang in het 
land van terugkeer in de fase van de verwijde-
ring niet langer is gewaarborgd, kan de betrok-
ken lidstaat het terugkeerbesluit niet uitvoeren.

Beschikking van het Hof van 22 januari 2021, Fedasil, C-335/20 (België, Arbeidsrechtbank van Brabant) 

 P.R. , die de Syrische 
nationaliteit heeft, 
dient in België een 
verzoek om inter-

nationale bescherming in. In afwachting van een 
beslissing wordt P.R. ondergebracht in verschil-
lende opvangcentra. Omdat de Belgische auto-
riteiten menen dat ze niet verantwoordelijk zijn 
voor de behandeling van het verzoek, sturen ze de 
Spaanse autoriteiten een verzoek tot overname. 
Dat verzoek wordt ingewilligd, waarop de Belgi-
sche autoriteiten beslissen om P.R. het verblijf 
te weigeren en hem bevelen het grondgebied te 
verlaten. Tegen die achtergrond beslist het (Bel-
gisch) Federaal Agentschap voor de Opvang 
van Asielzoekers (Fedasil) hem een zogeheten 
“Dublinplaats” toe te wijzen in een specifieke 
opvangstructuur, waar de mensen die er zijn 
ondergebracht, worden begeleid bij de voorbe-
reidingen van hun overdracht naar de lidstaat 
die verantwoordelijk is voor de behandeling van 
hun verzoek. P.R. komt op tegen de beslissing 
tot weigering van verblijf en het bevel om het 
grondgebied te verlaten. P.R. is van mening dat 
om een doeltreffende voorziening in rechte te 
garanderen, zijn overdracht naar een “Dublin-
plaats”, die volgens hem de start van de uit-
voering van de verwijderingsmaatregel inhoudt, 
moet worden opgeschort gedurende de behan-
deling ervan. 

De aangezochte rechter stelt het Hof de vraag of 
P.R. in België een beroep kan doen op een daad-

werkelijk rechtsmiddel overeenkomstig artikel 
27 van verordening (EU) nr. 604/2013 tot vast-
stelling van de criteria en instrumenten om te 
bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor 
de behandeling van een verzoek om internatio-
nale bescherming dat door een onderdaan van 
een derde land of een staatloze bij een van de 
lidstaten wordt ingediend (hierna “Dublin III-ver-
ordening”). Omdat die vraag dezelfde is als de 
vraag die is gesteld in de gevoegde Belgische 
prejudiciële zaken C-67 tot C-69/20, schort het 
Hof de behandeling van de zaak op in afwach-
ting van een beslissing in die drie laatste zaken. 

Op 3 december 2020 heeft het Hof in de drie 
gevoegde zaken een beschikking tot afdoening 
zonder beslissing gewezen omdat de geschil-
len zonder voorwerp zijn geraakt. Door het ver-
strijken van de termijn van zes maanden die is 
vastgelegd in artikel 29 van de Dublin III -ver-
ordening, is België immers verantwoordelijk 
geworden voor de behandeling van de drie ver-
zoeken om internationale bescherming en wor-
den de verzoekers derhalve niet langer verzocht 
zich naar een “Dublinplaats” te begeven. 

Het Hof heeft die beschikking betekend aan de 
verwijzende rechter in zaak C-335/20, met het 
verzoek om het Hof aan te geven of hij, in het 
licht van de beschikking, zijn verzoek om een 
prejudiciële beslissing wil handhaven. Omdat 
de verwijzende rechter ontkennend antwoordde, 
besliste het Hof de zaak door te halen.
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Beschikking van het Hof van 11 februari 2021, T.H.C., C-755/19 (België, Raad van State) 

 N adat een eerste asielaanvraag in 
België wordt afgewezen, dient 
T.H.C., onderdaan van een derde 
land, er een tweede aanvraag in. 

Die wordt niet-ontvankelijk verklaard. De beslis-
sing wordt hem betekend op een welbepaalde aan 
de grens gelegen plaats waar T.H.C. in bewaring 
werd gesteld. Volgens Belgisch recht gaat de ter-
mijn van vijf dagen om beroep in te stellen tegen 
die beslissing in op de dag volgend op de dag 
waarop ze aan T.H.C. werd betekend. Op de zesde 
dag stelt T.H.C. beroep in tegen de beslissing. Dat 
wordt afgewezen omdat het te laat is ingediend. 
T.H.C. stelt daarop cassatieberoep in bij de verwij-
zende rechter. Die rechter stelt het Hof de vraag 
of artikel 46 van richtlijn 2013/32/EU betreffende 
gemeenschappelijke procedures voor de toeken-
ning en intrekking van de internationale bescher-
ming (herschikking) (hierna “procedurerichtlijn”), 
dat het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel 
regelt, gelezen in het licht van artikel 47 van het 
Handvest, aldus moet worden uitgelegd dat het 
zich verzet tegen een nationale regeling waarbij 
de vervaltermijn voor het instellen van een beroep 
tegen een beslissing van niet-ontvankelijkheid van 
een volgend verzoek om internationale bescher-
ming vijf dagen bedraagt, met inbegrip van feest- 
en werkloosheidsdagen, wanneer de betrokken 
asielzoeker in bewaring wordt gesteld. 

Omdat het Hof van oordeel is dat het antwoord 
op de vraag duidelijk uit de rechtspraak kan wor-
den afgeleid en er redelijkerwijs geen twijfel over 
kan bestaan, doet het onmiddellijk uitspraak via 
beschikking. Het Koninkrijk België heeft dus 
niet kunnen deelnemen aan de procedure.

Het Hof merkt allereerst op dat de procedurericht-
lijn geen geharmoniseerde regels bevat inzake 
beroepstermijnen, maar dat ze het aan de lidstaten 
overlaat om redelijke termijnen in te stellen, zodat 
de verzoekers om internationale bescherming 
een beroep kunnen doen op een daadwerkelijk 
rechtsmiddel. De vastlegging van de beroepster-
mijnen valt dus onder het beginsel van procesau-
tonomie van de lidstaten, met inachtneming van 
het gelijkwaardigheids- en doeltreffendheidsbe-
ginsel. Overeenkomstig zijn arrest in C-651/19 
antwoordt het Hof ontkennend op de vraag van 
de verwijzende rechter, op voorwaarde, enerzijds, 
dat het gelijkwaardigheidsbeginsel wordt geëer-
biedigd en, anderzijds, dat wordt verzekerd dat in 
bewaring gestelde verzoekers om internationale 
bescherming binnen deze termijn daadwerkelijke 
toegang hebben tot de procedurele waarborgen 
die het Unierecht hun toekent. Tot slot stelt het 
Hof dat de verwijzende rechter moet nagaan of de 
in het hoofdgeding aan de orde zijnde nationale 
regeling aan die vereisten beantwoordt. 

Arrest van het Hof van 11 maart 2021, Belgische Staat, C-112/20 (België, Raad van State) 

 T egen M.A., die onderdaan is van 
een derde land en vader van een 
kind dat in België is geboren, is 
een bevel om het grondgebied 

te verlaten en een inreisverbod uitgevaardigd 
op grond van de misdrijven die hij heeft begaan 
en van het feit dat hij derhalve als een gevaar 
voor de openbare orde wordt beschouwd. M.A. 
stelt beroep in tegen die beslissingen. Dat wordt 
verworpen. Daarop stelt M.A. cassatieberoep 
in bij de verwijzende rechter. M.A. voert aan 
dat de eerste rechter ten onrechte heeft geoor-
deeld dat zijn grief inzake schending van artikel 
24 van het Handvest (over de rechten van het 
kind) zonder belang was omdat hij niet preci-
seerde dat hij handelde namens zijn minderja-
rige kind. De aangezochte rechter vraagt aan het 
Hof of artikel 5 van richtlijn 2008/115/EG over 
gemeenschappelijke normen en procedures in 
de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen 
van derde landen die illegaal op hun grondge-
bied verblijven (hierna “de terugkeerrichtlijn”) 

vereist dat rekening wordt gehouden met het 
belang van het kind, als Unieburger, ook al is 
het terugkeerbesluit uitsluitend ten aanzien van 
een ouder van het kind vastgesteld. 

Het Hof benadrukt dat artikel 5 van de terug-
keerrichtlijn de lidstaten verplicht om terdege 
rekening te houden met het belang van het kind 
bij de tenuitvoerlegging van die richtlijn. Der-
halve is het Hof van oordeel dat daaruit niet 
kan worden afgeleid dat enkel rekening moet 
worden gehouden met het belang van het kind 
wanneer het terugkeerbesluit een minderjarige 
betreft, met uitsluiting van terugkeerbesluiten 
die worden vastgesteld jegens de ouders van 
die minderjarige. Het Hof voegt eraan toe dat 
een dergelijke uitlegging steun vindt in zowel 
de doelstelling die met dat artikel 5 wordt nage-
streefd, als in het algemene opzet van de terug-
keerrichtlijn. Het Koninkrijk België verdedigde 
hetzelfde standpunt. 



18

Beschikking van het Hof van 26 maart 2021, Fedasil, C-92/21 (België, Arbeidsrechtbank van Luik) 

 V.W. , die de Gui-
neese natio-
naliteit heeft, 
dient in Bel-

gië een verzoek om internationale bescherming 
in. In afwachting van een beslissing over zijn 
verzoek wordt hij ondergebracht in een opvang-
centrum van het Rode Kruis. Omdat de Belgische 
autoriteiten menen dat ze niet verantwoordelijk 
zijn voor de behandeling van het verzoek, sturen 
ze de Spaanse autoriteiten een verzoek tot over-
name. Dat verzoek wordt ingewilligd, waarop de 
Belgische autoriteiten beslissen V.W. het verblijf 
te weigeren en hem bevelen het grondgebied te 
verlaten en zich naar Spanje te begeven. Tegen 
die achtergrond beslist het (Belgisch) Federaal 
Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers 
(Fedasil) hem een zogeheten “Dublinplaats” 
toe te wijzen in een specifieke opvangstructuur, 
waar de mensen die er ondergebracht zijn, wor-
den begeleid bij de voorbereidingen van hun 
overdracht naar de lidstaat die verantwoordelijk 
is voor de behandeling van hun verzoek. V.W. 
komt op tegen die beslissing en wendt zich tot 
het Belgische gerecht. De aangezochte rechter 
vraagt dat hij voorlopig verder wordt onderge-
bracht in het opvangcentrum van het Rode Kruis 
op voorwaarde dat V.W. een beroep in rechte 
instelt tegen de beslissing van Fedasil, wat V.W. 
dan ook doet. 

Omdat het beroep geen opschortende werking 
heeft, vraagt de aangezochte rechter aan het 
Hof of V.W. een beroep kan doen op een daad-
werkelijk rechtsmiddel in de zin van artikel 27 
van (EU-)verordening nr. 604/2013 tot vast-
stelling van de criteria en instrumenten om te 
bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor 
de behandeling van een verzoek om interna-
tionale bescherming dat door een onderdaan 
van een derde land of een staatloze bij een van 
de lidstaten wordt ingediend (hierna “Dublin 
III-verordening”). Het Hof heeft bij beschikking 
uitspraak gedaan.

In verband met het eerste aspect van de vraag, 
namelijk of er voorbereidende maatregelen moe-
ten worden genomen voor de overdracht, zelfs 
als er beroep wordt ingesteld en dat beroep 
geen opschortende werking heeft, meent het 
Hof dat er over het antwoord op de vraag rede-
lijkerwijs geen twijfel kan bestaan. Volgens het 
Hof kunnen de lidstaten beslissen dat het instel-
len van beroep tegen een overdrachtsbesluit 

op zich niet volstaat om de overdracht op te 
schorten, die dus kan plaatsvinden zonder op 
de behandeling van dat beroep te wachten, voor 
zover er niet om een opschorting werd gevraagd 
of het opschortingsverzoek werd afgewezen. 
In afwachting van de uitkomst van het beroep 
verbiedt geen enkele bepaling van de Dublin 
III-verordening maatregelen te nemen als aan de 
orde in het hoofdgeding, die als zodanig de uit-
voeringsprocedure voor het overdrachtsbesluit 
niet in gang zetten in de zin van die verordening: 
dergelijke maatregelen moeten niet worden 
beschouwd als maatregelen voor de uitvoering 
van de overdracht, maar als voorbereidende 
maatregelen voor de uitvoeringsprocedure. 

Het tweede aspect van de vraag, namelijk of het 
mogelijk is uitsluitend te verzoeken om de uit-
voering van het overdrachtsbesluit op te schor-
ten wanneer dat besluit wordt uitgevoerd en de 
verzoeker dreigt te worden overgedragen, werd 
door het Hof niet-ontvankelijk verklaard. Omdat 
uit het verzoek om een prejudiciële beslissing 
blijkt dat de verwijzende rechter alleen moet 
nagaan of de materiële hulp die V.W. in het 
centrum heeft gekregen, dezelfde materiële en 
juridische voorwaarden met zich meebrengt 
als in een ander centrum, zodat hij in dezelfde 
omstandigheden een beroep kan doen op een 
daadwerkelijk rechtsmiddel, is het Hof van oor-
deel dat de gestelde vraag irrelevant is voor de 
beslechting van het hoofdgeding. 

Omdat het Hof om de hierboven uiteenge-
zette redenen bij beschikking uitspraak heeft 
gedaan, kon het Koninkrijk België niet tussen-
komen in de procedure.
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Beschikking van het Hof van 26 maart 2021, Fedasil, C-134/21 (België, Arbeidsrechtbank van Luik) 

 E.V. ,  d ie  de Geor -
g i s c h e  n a t i o -
n a l i te i t  h e e f t , 
dient in België 

een verzoek om internationale bescherming 
in. In afwachting van een beslissing wordt hij 
ondergebracht in een opvangcentrum van het 
Rode Kruis. Omdat de Belgische autoriteiten 
menen dat ze niet verantwoordelijk zijn voor 
de behandeling van het verzoek, sturen ze de 
Nederlandse autoriteiten een verzoek tot over-
name. Dat verzoek wordt ingewilligd, waarop de 
Belgische autoriteiten beslissen E.V. het verblijf 
te weigeren en hem bevelen het grondgebied 
te verlaten en zich naar Nederland te begeven. 
Tegen die achtergrond beslist het (Belgisch) 
Federaal Agentschap voor de Opvang van Asiel-
zoekers (Fedasil) hem een zogeheten “Dublin-
plaats” toe te wijzen in een specifieke opvang-
structuur, waar de mensen die er ondergebracht 
zijn, worden begeleid bij de voorbereidingen 
van hun overdracht naar de lidstaat die verant-
woordelijk is voor de behandeling van hun ver-
zoek. E.V. komt op tegen die beslissing en wendt 
zich tot het Belgische gerecht. De aangezochte 
rechter vraagt dat hij voorlopig verder wordt 
ondergebracht in het opvangcentrum van het 
Rode Kruis. E.V. stelt ook een beroep in rechte 
in tegen de beslissing van Fedasil. 

Omdat het beroep geen opschortende werking 
heeft, vraagt de aangezochte rechter aan het 
Hof of E.V. een beroep kan doen op een daad-
werkelijk rechtsmiddel in de zin van artikel 27 
van (EU-)verordening nr. 604/2013 tot vast-
stelling van de criteria en instrumenten om te 
bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor 
de behandeling van een verzoek om interna-
tionale bescherming dat door een onderdaan 
van een derde land of een staatloze bij een van 
de lidstaten wordt ingediend (hierna “Dublin 
III-verordening”). Het Hof heeft bij beschikking 
uitspraak gedaan.

In verband met het eerste aspect van de vraag, 
namelijk of er voorbereidende maatregelen moe-
ten worden genomen voor de overdracht, zelfs 
als er beroep wordt ingesteld en dat beroep 
geen opschortende werking heeft, meent het 
Hof dat er over het antwoord op de vraag rede-
lijkerwijs geen twijfel kan bestaan. Volgens het 
Hof kunnen de lidstaten beslissen dat het instel-
len van beroep tegen een overdrachtsbesluit 
op zich niet volstaat om de overdracht op te 

schorten, die dus kan plaatsvinden zonder de 
behandeling van dat beroep af te wachten, voor 
zover er niet om een opschorting werd gevraagd 
of het opschortingsverzoek werd afgewezen. 
In afwachting van de uitkomst van het beroep 
verbiedt geen enkele bepaling van de Dublin 
III-verordening maatregelen te nemen als aan de 
orde in het hoofdgeding, die als zodanig de uit-
voeringsprocedure voor het overdrachtsbesluit 
niet in gang zetten in de zin van die verordening: 
dergelijke maatregelen moeten niet worden 
beschouwd als maatregelen voor de uitvoering 
van de overdracht, maar als voorbereidende 
maatregelen voor de uitvoeringsprocedure.
 
Het tweede aspect van de vraag, namelijk of het 
mogelijk is uitsluitend te verzoeken om de uit-
voering van het overdrachtsbesluit op te schor-
ten wanneer dat besluit wordt uitgevoerd en de 
verzoeker dreigt te worden overgedragen, werd 
door het Hof niet-ontvankelijk verklaard. Omdat 
uit het verzoek om een prejudiciële beslissing 
blijkt dat de verwijzende rechter alleen moet 
“nagaan of de materiële hulp die E.V. in het cen-
trum heeft gekregen (…), dezelfde materiële en 
juridische voorwaarden met zich meebrengt 
als in een ander centrum, zodat hij in dezelfde 
omstandigheden een beroep kan doen op een 
daadwerkelijk rechtsmiddel”, is het Hof van oor-
deel dat de gestelde vraag irrelevant is voor de 
beslechting van het hoofdgeding. 

Omdat het Hof om de hierboven uiteenge-
zette redenen bij beschikking uitspraak heeft 
gedaan, kon het Koninkrijk België niet tussen-
komen in de procedure.
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Arrest van het Hof van 15 april 2021, Belgische Staat, C-194/19 (België, Raad van State) 

 H.A. d i e n t  i n 
België  een 
a s i e l a a n -
v r a a g  i n . 

De bevoegde Belgische autoriteit verzoekt de 
Spaanse autoriteiten om dit verzoek over te 
nemen. Die stemmen hiermee in. De Belgische 
autoriteit wijst vervolgens het asielverzoek af 
dat H.A. had ingediend. Die laatste betwist die 
beslissing voor de Raad voor Vreemdelingenbe-
twistingen (hierna “RvV”) door meer bepaald aan 
te voeren dat zijn broer in België is aangekomen 
en daar een asielverzoek heeft ingediend. Hij 
acht het dus volstrekt noodzakelijk dat hun res-
pectieve verzoeken gezamenlijk worden behan-
deld. De RvV verwerpt dat beroep, meer bepaald 
omdat de gegevens betreffende de aankomst van 
de broer van H.A. dateren van na de vaststelling 
van het litigieuze besluit. H.A. stelt een hogere 
voorziening in tegen dat arrest en voert aan dat 
de RvV inbreuk heeft gepleegd op zijn recht om 
een daadwerkelijk rechtsmiddel in te stellen, 
zoals dat voortvloeit uit artikel 27 van verorde-
ning 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 werd ingediend 
(hierna “Dublin III-verordening”) en uit artikel 47 
van het Handvest, omdat de RvV heeft geweigerd 
bij het onderzoek van de rechtmatigheid van een 
overdrachtsbesluit rekening te houden met gege-
vens die dateren van na dat besluit.

De aangezochte rechter vraagt het Hof hoe 
die bepalingen van het Unierecht moeten wor-
den uitgelegd.

Om te beginnen is het Hof van oordeel dat de 
lidstaten hun stelsel van rechtsmiddelen niet 
noodzakelijkerwijs zodanig moeten organiseren 
dat de vereiste dat er rekening moet worden 
gehouden met beslissende omstandigheden 
die dateren van na de vaststelling van het over-
drachtsbesluit, wordt gewaarborgd in het kader 
van het onderzoek van het rechtsmiddel waar-
mee de rechtmatigheid van het overdrachts-
besluit kan worden betwist. Artikel 27 van de 
Dublin III -verordening preciseert immers niet 
of het recht om een rechtsmiddel in te stellen 
noodzakelijkerwijs impliceert dat de rechter bij 
wie dat rechtsmiddel aanhangig is gemaakt, 
tot een onderzoek ex nunc naar de rechtmatig-

heid van het overdrachtsbesluit kan overgaan. 
Het Koninkrijk België verdedigde hetzelfde 
standpunt. Vervolgens oordeelt het Hof dat het, 
wanneer Unieregels op dit gebied ontbreken, 
aan de interne rechtsorde van de lidstaten is 
om de procedureregels voor rechtsvorderin-
gen vast te leggen, op voorwaarde evenwel dat 
die regels niet ongunstiger zijn dan die welke 
gelden voor soortgelijke situaties waarop het 
nationale recht van toepassing is (gelijkwaar-
digheidsbeginsel) en dat zij de uitoefening 
van de door het Unierecht verleende rechten 
in de praktijk niet onmogelijk of uiterst moeilijk 
maken (doeltreffendheidsbeginsel).

Wat de naleving van dat laatste beginsel betreft, 
verdedigde het Koninkrijk België een ander 
standpunt dan het Hof. Voor het Hof biedt een 
beroep tot nietigverklaring van een overdrachts-
besluit in het kader waarvan de rechter geen 
rekening mag houden met omstandigheden die 
dateren van na de vaststelling van dat besluit 
en die beslissend zijn voor de juiste toepassing 
van de Dublin III-verordening, geen toereikende 
rechterlijke bescherming. Het Hof zwakt dat 
af door erop te wijzen dat in het kader van het 
nationale gerechtelijke stelsel als geheel een 
toereikende rechterlijke bescherming kan wor-
den gewaarborgd. Dat eventuele andere beroep 
moet die persoon dus de waarborg bieden dat 
de bevoegde autoriteiten hem niet kunnen over-
dragen aan een andere lidstaat wanneer een 
omstandigheid die dateert van na het over-
drachtsbesluit, de tenuitvoerlegging van dit 
besluit in de weg staat. Ten slotte oordeelt het 
Hof dat dat rechtsmiddel mogelijk moet zijn 
zonder dat voor de instelling ervan als voor-
waarde geldt dat de betrokkene zijn vrijheid is 
ontnomen of dat de tenuitvoerlegging van het 
overdrachtsbesluit in kwestie ophanden is.
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Beschikking van het Hof van 5 mei 2021, OCMW Luik, C-641/20 (België, Arbeidsrechtbank Luik)

 V.T. ,  die de Iraakse 
n a t i o n a l i t e i t 
heeft, heeft het 
statuut van poli-

tieke vluchteling in België. Dat statuut wordt 
ingetrokken omdat V.T. enkele dagen in zijn land 
van herkomst verbleef om er een begrafenis 
bij te wonen. Er wordt tegen V.T. een besluit 
van intrekking van de verblijfsvergunning geno-
men met het bevel om het Belgische grondge-
bied te verlaten. V.T. dient beroep tegen dat 
besluit in bij de Raad voor Vreemdelingenbe-
twistingen. Dat beroep is nog steeds aanhangig. 
Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn (hierna, “OCMW”) weigert om aan V.T. 
sociale bijstand toe te kennen, equivalent aan 
het leefloon van een alleenstaande. V.T. stelt 
ook tegen die beslissing beroep in. De aange-
zochte rechter zet uiteen dat de verzoeker aan 
een ernstige ziekte lijdt die ten aanzien van 
hem de toepassing zou kunnen rechtvaardi-
gen van de rechtspraak uit de arresten Abdida 
(C-562/13), OCMW Luik (C-233/19) en OCMW 
Seraing (C-402/19). Uit die rechtspraak blijkt 
echter dat volgens de mening van het OCMW 
de zaak van de verzoeker in het hoofdgeding 
niet onder de uitzonderlijke gevallen valt die 
door die rechtspraak worden bedoeld. De verwij-
zende rechter stelt zich dus de vraag of, als een 
lidstaat beslist om een vluchteling zijn status 
en vervolgens zijn verblijfsrecht af te nemen 
en hem te bevelen het grondgebied te verlaten, 
richtlijn 2008/115/EG over gemeenschappelijke 
normen en procedures in de lidstaten voor de 
terugkeer van onderdanen van derde landen die 
illegaal op hun grondgebied verblijven (hierna 
“terugkeerrichtlijn”), gelezen in overeenstem-
ming met artikel 47 van het Handvest (recht 
op een doeltreffende voorziening in rechte en 
op een onpartijdig gerecht) aldus moet worden 
uitgelegd dat de betrokkene een voorlopig ver-

blijfsrecht behoudt, evenals zijn sociale rechten, 
gedurende de behandeling van zijn beroep in 
rechte tegen de beslissing betreffende de beëin-
diging van het verblijf en de terugkeer.

Het Hof is van oordeel dat het antwoord op de 
gestelde vraag duidelijk kan worden afgeleid 
uit de rechtspraak en geen ruimte voor enige 
redelijke twijfel laat. Het Hof doet uitspraak via 
beschikking zonder de procedure op te starten. 
Het Koninkrijk België kon in deze zaak dan ook 
niet tussenkomen.

Wat de voornoemde arresten betreft, is het Hof 
van mening dat de terugkeerrichtlijn, gelezen in 
het licht van het Handvest, zich verzet tegen een 
nationale wetgeving die van rechtswege geen 
schorsende werking verleent aan een beroep 
dat een onderdaan van een derde land heeft 
ingesteld tegen een ten aanzien van hem geno-
men terugkeerbesluit, naar aanleiding van de 
intrekking, door de bevoegde overheid, van zijn 
statuut als vluchteling en die evenmin voorziet 
in een voorlopig verblijfsrecht en in de overname 
van zijn basisbehoeften tot er een uitspraak 
over dat beroep is gedaan, in het uitzonderlijke 
geval waarin die onderdaan, als hij aan een ern-
stige ziekte lijdt als gevolg van de uitvoering van 
die beslissing, een ernstig risico kan lopen op 
een ernstige en onomkeerbare verslechtering 
van zijn gezondheidstoestand als gevolg van de 
uitvoering van dat besluit. In dat geval moet de 
nationale rechter overwegen dat het beroep dat 
tegen dat besluit werd ingesteld van rechtswege 
een schorsende werking heeft, aangezien dat 
beroep een argumentatie bevat die niet mani-
fest ongegrond lijkt, teneinde vast te stellen dat 
de uitvoering van dat besluit de onderdaan van 
een derde land een ernstig risico zou doen lopen 
op een ernstige en onomkeerbare verslechtering 
van zijn gezondheidstoestand.

 H et Duitse recht bepaalt dat het 
kind van een asielgerechtigde 
dat minderjarig is op het tijd-
stip waarop het zijn asielver-

zoek indient, hetzelfde recht geniet wanneer de 
erkenning van de vreemdeling als asielgerech-
tigde niet meer kan worden aangevochten. Dat 
geldt ook wanneer het kind via zijn andere ouder 

Arrest van het Hof van 9 november 2021, L.W., C-91/20 (Duitsland)

de nationaliteit bezit van een derde land op het 
grondgebied waarvan het niet wordt vervolgd. 
L.W., die de Tunesische nationaliteit heeft, is 
geboren uit een Tunesische moeder waarvan 
de asielaanvraag is afgewezen en een Syrische 
vader aan wie de vluchtelingenstatus is toege-
kend. De asielaanvraag die is ingediend in naam 
van L.W., is afgewezen.
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De Duitse rechter bij wie het beroep van L.W. 
aanhangig werd gemaakt, vraagt het Hof of de 
erkenning van de afgeleide vluchtelingstatus aan 
het minderjarige kind met het oog op de bescher-
ming van het gezin in het kader van het asielrecht 
verenigbaar is met richtlijn 2011/95/EG 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 per-
sonen die in aanmerking komen voor subsidiaire 
bescherming, en voor de inhoud van de verleende 
bescherming (hierna “richtlijn 2011/95”). 

In de eerste plaats, zoals dat werd verdedigd 
door het Koninkrijk België, stelt het Hof vast 
dat een kind dat zich in een situatie zoals L.W. 
bevindt, niet voldoet aan de voorwaarden om 
op grond van een eigen recht de vluchtelingen-
status te krijgen uit hoofde van de regeling van 
richtlijn 2011/95. In de tweede plaats, en zoals 
het Koninkrijk België ook had gesuggereerd, 
merkt het Hof op dat richtlijn 2011/95 niet voor-
ziet in de mogelijkheid om de vluchtelingen-
status op grond van een afgeleid recht uit te 
breiden tot de gezinsleden die zelf niet voldoen 

aan de voorwaarden voor toekenning van die 
status. In de derde plaats, om te bepalen of een 
lidstaat niettemin, met het oog op de instand-
houding van het gezin, de afgeleide vluchtelin-
genstatus kan toekennen aan een kind dat zich 
in een situatie zoals L.W. bevindt, herinnert het 
Hof eraan dat artikel 3 van richtlijn 2011/95 de 
lidstaten toestaat gunstigere normen vast te 
stellen om te bepalen wie aan de voorwaarden 
voldoet om als vluchteling te worden erkend 
indien die met deze richtlijn verenigbaar zijn. 
Het Hof is dan ook van mening, in tegenstel-
ling tot wat het Koninkrijk België verdedigde, 
dat de automatische uitbreiding, op grond van 
een afgeleid recht, van de vluchtelingenstatus 
tot het minderjarige kind van een persoon aan 
wie die status is toegekend, die is bepaald in 
de Duitse wetgeving met het oog op de instand-
houding van de eenheid het gezin van vluchte-
lingen, een verband vertoont met de logica van 
de internationale bescherming. Het Hof besluit 
ten slotte dat richtlijn 2001/95 zich niet verzet 
tegen een bepaling uit het nationaal recht als 
de bepaling in dit geding.

 F.U. dient  in  België 
een verzoek om 
i n t e r n a t i o n a l e 
bescherming in. 

In afwachting van een beslissing over zijn ver-
zoek wordt hij opgevangen in een opvangcen-
trum in Brussel en later in een ander centrum 
in Aarlen. Aangezien Spanje verantwoordelijk is 
voor de behandeling van het verzoek, nemen de 
Belgische autoriteiten een beslissing tot weige-
ring van verblijf en bevelen ze F.U. het grondge-
bied te verlaten en zich naar Spanje te begeven. 
F.U. dient tegen die beslissing bij de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen (RvV) een beroep 
tot nietigverklaring in, vergezeld van een verzoek 
tot gewone opschorting. In die context wijst het 
(Belgische) Federaal agentschap voor de opvang 
van asielzoekers (Fedasil) hem een zogenaamde 
“Dublinplaats” toe, waar de opgevangen perso-
nen worden begeleid bij de organisatie van hun 
overdracht aan de lidstaat die verantwoordelijk is 
voor de behandeling van hun verzoek. F.U. vecht 
die beslissing aan voor de verwijzende rechter 
en voert aan dat zijn plaatsing in een specifieke 
opvangstructuur de bedoeling zou hebben om een 
overdracht naar Spanje voor te bereiden en zijn 
beroep voor de RvV ondoeltreffend zou maken.

Beschikking van het Hof van 16 december 2021, Fedasil, C-505/21 (België, arbeidsrechtbank van Luik)

Aangezien de instelling van een beroep bij 
de RvV de uitvoering van het overdrachtsbe-
sluit niet schorst, kan de betrokkene gedwon-
gen worden overgedragen, zelfs al is er nog 
geen uitspraak gedaan op zijn rechtsmiddel. 
Een verzoek tot schorsing bij uiterst dringende 
noodzakelijkheid schort de uitvoering van het 
overdrachtsbesluit op, maar kan niet worden 
ingediend als de overdracht nakend is. De ver-
wijzende rechtbank stelt vragen aan het Hof 
over de conformiteit van dat systeem met de 
vereiste van een doeltreffende voorziening in 
rechte in de zin van artikel 27 van EU-verorde-
ning 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 inge-
diend (Dublin III -verordening), gelezen in het 
licht van artikel 47 van het Handvest.

Aangezien het de aanvraag onontvankelijk 
beschouwt, doet het Hof uitspraak bij beschik-
king. Het Hof wijst erop dat het hoofdgeding de 
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rechtmatigheid betreft van een besluit waarmee 
een persoon die om internationale bescherming 
verzoekt in een specifieke opvangstructuur 
wordt geplaatst om daar de geplande bege-
leiding te krijgen voor de organisatie van zijn 
overdracht naar de lidstaat die verantwoordelijk 
is voor de behandeling van zijn verzoek. Het 
Hof heeft reeds geoordeeld dat een dergelijke 
plaatsing geen uitvoeringsmaatregel van een 
overdrachtsbesluit is in de zin van de Dublin 

III-verordening, maar een maatregel ter voorbe-
reiding van de procedure tot tenuitvoerlegging 
(beschikkingen C-92/21 en C-134/21). Het Hof 
besluit dus dat de gestelde vragen niet relevant 
zijn voor het hoofdgeding.

Aangezien het Hof bij beschikking om de boven-
staande redenen uitspraak heeft gedaan, kon 
het Koninkrijk België niet tussenbeide komen 
in de procedure. 

Asiel en migratie – Aanhangige zaken waarin België tussenkomt

2020 2021 2022

C-720/20

C-19/21
C-153/21
C-230/21 (Belgische zaak)
C-422/21
C-504/21
C-614/21
C-663/21
C-711en712/21 (Belgische zaken)
C-825/21 (Belgische zaak)

C-8/22 (Belgische zaak)
C-191/22 (Belgische zaak)
C-208/22

Justitiële samenwerking 
in strafzaken

Arrest van het Hof van 12 mei 2021, Bundesrepublik Deutschland, C-505/19 (Duitsland)

 E r werd een onderzoeksproce-
dure ingeleid in Duitsland tegen 
W.S., een Duits staatsburger. Die 
procedure werd beëindigd via 

een schikkingsprocedure voorzien in het Duitse 
recht. Vervolgens, op verzoek van de Verenigde 
Staten en op basis van een aanhoudingsbevel 
dat de autoriteiten van dat land hebben uitge-
vaardigd, vaardigt Interpol een red notice uit 
tegen W.S. met het oog op zijn eventuele uitleve-
ring. Elke persoon die voorwerp is van een der-
gelijke notice en die zich in een Interpol-lidstaat 

bevindt, moet voorlopig worden aangehouden of 
zijn verplaatsingen moeten in het oog worden 
gehouden of worden beperkt. De Duitse politie 
deelt Interpol mee dat ze van mening is dat 
aangezien het aanhoudingsbevel dezelfde feiten 
betreft als die waarvoor de schikkingsprocedure 
heeft plaatsgevonden, het ne-bis-in-idembegin-
sel van toepassing is. Enkele jaren later stelt 
W.S. een beroep in tegen Duitsland om de red 
notice tegen hem op te heffen. Naast een schen-

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-720%252F20&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=312693
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-19%252F21&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=313917
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-153%252F21&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=314299
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-230%252F21&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=314683
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-422%252F21&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=315036
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-504%252F21&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=315434
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-614%252F21&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=315792
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-663%252F21&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=316297
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-711%252F21&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=316596
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-825%252F21&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=3619656
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-8%252F22&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=3112040
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-191%252F22&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=3287004
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C&num=208%252F22&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=6242683
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ding van het ne-bis-in-idembeginsel roept W.S. 
een schending in van zijn recht op vrij verkeer 
dat artikel 21 VWEU waarborgt. Hij is eveneens 
van oordeel dat op grond van die schendingen 
de verwerking van zijn persoonsgegevens die in 
de red notice zijn vervat, in strijd is met richtlijn 
2016/680/EU betreffende de bescherming van 
persoonsgegevens inzake strafzaken (hierna 
“richtlijn 2016/680”). De Duitse rechter zou 
graag de visie van het Hof kennen. 

Net zoals het Koninkrijk België had verde-
digd, oordeelt het Hof dat er geen conflict is 
tussen het beginsel van vrij verkeer en het 
ne-bis-in-idembeginsel bij een voorlopige aan-
houding - door de autoriteiten van een staat die 
partij is bij het Schengenakkoord of door de 
autoriteiten van een lidstaat - van een persoon 

ten aanzien van wie een red notice is uitgevaar-
digd, tenzij bij een onherroepelijke rechterlijke 
beslissing - die is gegeven in een staat die partij 
is bij het Akkoord of in een lidstaat - is vast-
gesteld dat die persoon voor dezelfde feiten 
als die welke ten grondslag liggen aan die red 
notice, reeds bij onherroepelijk vonnis is bere-
cht door een staat die partij is bij het Akkoord 
of door een lidstaat. Het Hof oordeelt voorts 
dat richtlijn 2016/680 zich niet verzet tegen de 
verwerking van persoonsgegevens die in een red 
notice zijn vervat, zolang niet bij een dergelijke 
rechterlijke beslissing is vastgesteld dat het 
ne-bis-in-idembeginsel van toepassing is op de 
feiten die ten grondslag liggen aan die notice, 
en mits die verwerking voldoet aan de in die 
richtlijn gestelde voorwaarden.

Justitiële samenwerking in strafzaken – 
Aanhangige zaken waarin België tussenkomt

Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – 
Aanhangige zaken waarin België tussenkomt 

2020 2021 2022

/ C-158/21 /

2020 2021 2022

/
C-265/21 (Belgische zaak)
C-291/21 (Belgische zaak)
C-358/21 (Belgische zaak)
C-362/21

/

Justitiële samenwerking 
in burgerlijke zaken

In 2021 heeft het Hof geen arrest uitgesproken in deze materie in zaken waaraan België heeft deelgenomen.

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-158%252F21&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=317157
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-265%252F21&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=317608
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-291%252F21&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=317998
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-358%252F21&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=318408
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-362%252F21&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=318759
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FISCALITEIT

Belastingen
Arrest van het Hof van 15 juli 2021, B.J. tegen Belgische Staat,

C-241/20 (België, rechtbank van eerste aanleg Luxemburg)

 B.J. , een Belgisch fiscaal 
ingezetene, oefent 
een beroepswerk-
zaamheid in loon-

dienst uit in Luxemburg. Hij is eigenaar van een in 
Luxemburg gelegen appartement, dat voor woon-
doeleinden wordt verhuurd aan een natuurlijke per-
soon, en van twee in België gelegen onroerende goe-
deren. Overeenkomstig de Belgisch-Luxemburgse 
belastingovereenkomst en de Belgische belasting-
wetgeving waren B.J.’s inkomsten uit onroerend 
goed en uit arbeid uit Luxemburgse bron belastbaar 
in Luxemburg en zijn ze aldaar belast. Die inkom-
sten, die in België van belastingen zijn vrijgesteld, 
zijn in aanmerking genomen ter bepaling van de 
belasting in België, voordat verschillende belasting-
verminderingen werden toegepast. B.J. betwist de 
volgorde van de toepassing van de belastingver-
minderingen omdat hij niet ten volle kan profiteren 
van die belastingvoordelen en naar rato van zijn 
vrijgestelde Luxemburgse inkomsten een deel van 
de belastingvoordelen verliest waarop hij krachtens 
de Belgische regeling recht heeft. 

De rechter bij wie de zaak aanhangig is gemaakt, 
vraagt aan het Hof of artikel 45 VWEU aldus moet 
worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een 
belastingregeling van een lidstaat waarvan de 
toepassing tot gevolg heeft dat een ingezeten 
belastingplichtige een deel van de door die lid-
staat toegekende belastingvoordelen verliest. In 
voorkomend geval vraagt hij of bepaalde kenmer-
ken van het hoofdgeding van invloed kunnen zijn 
op deze uitlegging. 

Allereerst brengt het Hof zijn vaste rechtspraak in 
herinnering. Volgens die vaste rechtspraak staan de 

bepalingen betreffende het vrije verkeer van perso-
nen maatregelen in de weg die Unieburgers mogelijk 
minder gunstig behandelen die op het grondgebied 
van een andere lidstaat een economische activiteit 
willen uitoefenen. Het brengt eveneens in herinne-
ring dat het aan de woonstaat is om alle aan de per-
soonlijke en de gezinssituatie verbonden belasting-
voordelen aan de belastingplichtige toe te kennen 
en dat de belastingvoordelen die in het hoofdgeding 
aan de orde zijn, zijn erkend als belastingvoordelen 
die zijn verbonden aan de persoonlijke en gezinssi-
tuatie van de belastingplichtige.

Om op de vraag te antwoorden, verwijst het Hof 
naar analogie naar het arrest Jacob en Lennertz 
(C-174/18) volgens hetwelk “verzoeker in het hoofd-
geding derhalve is benadeeld, aangezien hij de 
belastingvoordelen waarop hij recht zou hebben 
gehad indien hij al zijn inkomsten in België had ont-
vangen, niet volledig heeft kunnen genieten”. Het 
Hof is dus van oordeel dat de wetgeving die aan 
de orde is een belemmering vormt voor het vrije 
verkeer van werknemers die in beginsel ingevolge 
artikel 45 VWEU is verboden, overeenkomstig het 
door het Koninkrijk België verdedigde standpunt. 
 
In tegenstelling tot het door het Koninkrijk België 
verdedigde standpunt was het Hof echter van oor-
deel dat de kenmerken van het hoofdgeding (geen 
inkomen van betekenis in de woonstaat, het recht 
op belastingvoordelen krachtens de belastingwet-
geving van die andere lidstaat en het verkrijgen van 
een belastingvermindering in de werkstaat voor een 
bedrag dat ten minste gelijk is aan dat van de belas-
tingvoordelen die hij in de woonstaat heeft verloren) 
geen enkele invloed op die uitlegging hebben.



26

Fiscaliteit – Aanhangige zaken waarin België tussenkomt

2020 2021 2022

C-694/20 (Belgische zaak)

C-295/21 (Belgische zaak)
C-330/21 (Belgische zaak)
C-414/21 (Belgische zaak)
C-677/21 (Belgische zaak)

C-232/22 (Belgische zaak)
C-239/22 (Belgische zaak)

Arrest van het Hof van 15 april 2021, Vogel Import Export,
C-62/20, (België, Rechtbank van eerste aanleg Brussel)

 I n deze zaak moest het Hof een uit-
spraak doen over de tariefindeling 
van geschaafde houten planken 
waarvan de vier hoeken zijn afge-

rond over de gehele lengte van de plank. In casu 
ging de discussie of deze planken moesten wor-
den ingedeeld in tariefpost 4407 of 4409 van 
de gecombineerde nomenclatuur in bijlage I bij 
verordening (EEG) nr. 2658/87 met betrekking 
tot de tarief -en statistieknomenclatuur en het 
gemeenschappelijk douanetarief. 

Het Hof heeft, net zoals het Koninkrijk België, 
geoordeeld dat de planken waarvan sprake in 
tariefpost 4407 moeten worden ingedeeld en 
niet in tariefpost 4409. Het Hof haalt hiervoor 
vier overwegingen aan. 

Ten eerste worden de goederen die hier aan de 
orde zijn omschreven als geschaafde planken 
met een nagenoeg rechthoekige doorsnede en 
licht afgeronde lange zijden die geenszins het 
samenvoegen vergemakkelijken. In tariefpost 
4409 moeten de planken wel geprofileerd zijn 
om het samenvoegen te vergemakkelijken. Ten 
tweede is post 4407 van toepassing op hout 
dat slechts licht afgerond is, terwijl planken 

aanzienlijke afrondingen moeten hebben om in 
post 4409 te worden onderverdeeld. Ten derde 
beklemtoont het Hof dat planken die gewoon 
geschaafd zijn en geen profilering hebben onder 
post 4407 moeten worden ingedeeld. Als laatste 
overweging is het Hof van mening dat post 4407 
van toepassing is op eenvoudigere producten, 
die een minimale bewerking hebben ondergaan 
die het niet mogelijk maakt om ze ineen te zet-
ten, en dat enkel zwaarder bewerkte producten 
onder post 4409 mogen vallen. 

Tenslotte heeft het Hof ook geoordeeld dat de 
grootte van de afronding van de goederen niet 
bepalend is voor de indeling onder tariefpost 
4407 of tariefpost 4409. Ook hier neemt het Hof 
hetzelfde standpunt in als het Koninkrijk België.

Douane-unie

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-694%252F20&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=319709
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-295%252F21&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=320593
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-330%252F21&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=321026
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-414%252F21&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=321298
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-677%252F21&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=321623
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-232%252F22&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=360643
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=%3BALL&jur=C&num=C-239%252F22&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=519073
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Arrest van 15 juli 2021, Profit Europe en Gosselin Forwarding Services,
C-362/20, (België, Hof van Beroep Antwerpen)

 P rofit Europe en Gosselin wor-
den ervan beschuldigd dat ze 
bij de invoer tussen 2012 en 
2015 van gegoten hulpstukken 

(fittings) voor buisleidingen van nodulair giet-
ijzer met schroefdraad uit China verschillende 
douaneovertredingen hebben begaan, namelijk 
het ontduiken van antidumpingrechten door 
de betrokken hulpstukken onder een onjuiste 
tariefcode en benaming aan te geven. In zijn 
arrest C-397/17 heeft het Hof geoordeeld dat 
zowel het Koninkrijk België als Profit Europe 
de fittings in een verkeerde code hebben inge-
deeld. Volgens het Hof moest een andere, derde 
tariefpost gebruikt worden.

Na dit arrest vonden er wijzigingen plaats in de 
codes van de gecombineerde nomenclatuur. Fit-
tings van nodulair gietijzer moesten ook in de 
andere tariefpost worden onderverdeeld. Bijge-
volg vroeg de verwijzende rechter zich af of de 
antidumpingrechten ook van toepassing zijn op 
gegoten fittings voor buisleidingen, van nodulair 
gietijzer, met schroefdraad, rekening houdende 
met de nieuwe tariefcodes, de uitlegging van 
de definitieve uitvoeringsverordening (EU) nr. 
430/2013 tot instelling van een definitief anti-
dumpingrecht en tot definitieve inning van het 
voorlopige recht op gegoten hulpstukken (fit-
tings) voor buisleidingen, van smeedbaar giet-
ijzer, met schroefdraad, van oorsprong uit de 
Volksrepubliek China en Thailand en tot beëindi-

ging van de procedure ten aanzien van Indonesië, 
en de voorlopige verordening (EU) nr. 1071/2012.

Het Hof is van mening dat om de werkingssfeer 
van de verordeningen die in het hoofdgeding 
aan de orde te zijn te bepalen er niet alleen reke-
ning gehouden moet worden met de bewoordin-
gen ervan, maar ook met de context en met de 
doelstelling waarvan ze deel uitmaakt. 

In casu bleek dat artikel 1, lid 1, van beide ver-
ordeningen betrekking hadden op de invoer 
van fittings voor buisleidingen, van smeedbaar 
gietijzer, met schroefdraad, van oorsprong uit 
China. Bovendien was in overweging 28 van 
verordening (EU) nr. 1071/2012 uitdrukkelijk 
vermeld dat fit tings met schroefdraad, ver-
vaardigd uit nodulair gietijzer, onder het toe-
passingsgebied van deze verordening vielen, 
aangezien zij dezelfde basiskenmerken hadden 
als de onderzochte fittings van smeedbaar giet-
ijzer. Bijgevolg moet worden vastgesteld dat het 
dispositief van beide verordeningen, van aan-
vang af betrekking had op de invoer van fittings 
voor buisleidingen met schroefdraad van zowel 
smeedbaar als nodulair gietijzer. 

Het Hof heeft dus geoordeeld dat de desbetref-
fende gegoten hulpstukken wel degelijk onder-
worpen zijn aan antidumpingrechten. Het Konink-
rijk België verdedigde hetzelfde standpunt.

Douane-unie – Aanhangige zaken waarin België tussenkomt

2020 2021 2022

/ / /
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/ C-277/21 (Belgische zaak) /

Arrest van het Hof van 9 maart 2021, Stadt Offenbach am Main, C-580/19 (Duitsland)

 R.J. werkt als brand-
weerman in  de 
stad Offenbach 
a m  M a i n .  O p 

regelmatige tijdstippen moest hij, naast zijn 
gewone diensten, ook wachtdiensten vervullen. 
Tijdens een wachtdienst moest hij niet op een 
door de werkgever aangeduide plaats aanwe-
zig zijn, maar wel permanent bereikbaar zijn 
en bij een oproep binnen 20 minuten met zijn 

dienstvoertuig in interventiekleding de stads-
grenzen kunnen bereiken. R.J. was van mening 
dat deze wachtdienst als arbeidstijd moest wor-
den erkend volgens artikel 2, punt 1, van richtlijn 
2003/88/EG betreffende een aantal aspecten 
van de organisatie van de arbeidstijd (hierna 
“richtlijn 2003/88”) en bijgevolg recht had op 
een volwaardig loon. De verwijzende rechter 

In 2021 heeft het Hof geen arrest uitgesproken in deze materie in zaken waaraan België heeft deelgenomen.

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-277%252F21&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=322051
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Arrest van het Hof van 17 maart 2021, Academia de Studii Economice din Bucureşti, C-585/19 (Roemenië)

vroeg concreet aan het Hof of de wachtdienst 
van de verzoeker moest worden beschouwd als 
arbeidstijd of rusttijd en of er voor deze kwalifi-
catie ook nog rekening moest worden gehouden 
met bijkomende elementen, zoals het dragen 
van aangepaste kledij of het gemiddeld aantal 
interventies tijdens een wachtdienst. 

In deze zaak beklemtoonde het Hof eerst dat 
een wachtdienst van een werknemer als arbeid-
stijd of als rusttijd moet worden gekwalificeerd. 
Richtlijn 2003/88 sluit deze begrippen namelijk 
expliciet uit. Het Hof bevestigde verder zijn eer-
dere rechtspraak dat een wachtdienst altijd als 
arbeidstijd moet worden aangemerkt wanneer 
de werknemer zich niet vrij kan verplaatsen, 
met andere woorden, wanneer de werknemer 
verplicht is om fysiek aanwezig te zijn op een 
door de werkgever aangeduide plaats. 

Omtrent de voorliggende feiten oordeelde het 
Hof dat een wachtdienst waarbij de werknemer 
zich nog steeds vrij kan verplaatsen, slechts dan 
als arbeidstijd mag worden beschouwd wanneer 
de werknemer aanzienlijk wordt beperkt in zijn 
mogelijkheden om tijdens die wachtdienst zijn 
vrije tijd in te vullen en zich met zijn eigen inte-
resses kan bezighouden. Het Hof somt 2 criteria 

op die bij deze beoordeling belangrijk zijn. Ten 
eerste moet rekening worden gehouden met de 
beschikbare tijd die de werknemer heeft om zijn 
werk terug te hervatten, rekening houdende met 
eventueel bijkomende verplichtingen die wor-
den opgelegd door de werkgever, zoals het dra-
gen van aangepaste kledij of het feit dat hij kan 
beschikken over een prioritair dienstvoertuig. 
Ten tweede moet er ook worden gekeken naar 
het gemiddeld aantal interventies dat de werk-
nemer tijdens wachtdiensten moet uitvoeren. 

Het Hof volgde met deze uitspraak niet volle-
dig het standpunt van het Koninkrijk België. 
Het Koninkrijk België was van mening dat er 
geen sprake kan zijn van arbeidstijd wanneer 
een werknemer niet verplicht is om fysiek aan-
wezig te zijn op een door de werkgever aange-
duide plaats. 

Tenslotte heeft het Hof geoordeeld dat het aan 
de lidstaten staat om te bepalen hoe dergelijke 
wachtdiensten moeten worden vergoed. Dit 
valt immers buiten de toepassing van richtlijn 
2003/88. Een werknemer kan dus nog altijd 
een compensatie krijgen voor het vervullen 
van een wachtdienst.

 I n richtlĳn 2003/88/EG betreffende 
een aantal aspecten van de orga-
nisatie van de arbeidstĳd (hierna 
“Arbeidstijdenrichtli jn” ) is onder 

meer terug te vinden dat alle werknemers in 
elk tijdvak van 24 uur tenminste een rusttijd 
van 11 aaneengesloten uren moeten hebben. Dit 
aantal leek niet te worden bereikt in het geval 
van een aantal werknemers aan de Universiteit 
voor Economische Studies in Boekarest. Deze 
werknemers werkten namelijk aan verschillende 
projecten van de Universiteit en hadden daarom 
verschillende arbeidscontracten afgesloten met 
deze Universiteit. De vraag rees of deze mini-
male rusttijd moest worden toegepast op deze 
arbeidsovereenkomsten in hun geheel of op elke 
overeenkomst afzonderlijk.

Overeenkomstig zijn vaste rechtspraak verwees 
het Hof naar de tekst, de doelstellingen en de 
context van de Arbeidstijdenrichtlijn, en kwam 
het - net zoals het Koninkrijk België - tot het 
besluit dat het geheel van arbeidscontracten 
tussen de werknemer en eenzelfde werkgever in 
beschouwing moet worden genomen. Indien dit 

niet het geval zou zijn, dan zou de rusttijd in het 
kader van de ene arbeidsovereenkomst worden 
beschouwd als arbeidstijd in het kader van de 
andere overeenkomst, en dat terwijl volgens 
het Hof eenzelfde tijdvak niet én arbeidstijd én 
rusttijd kan zijn. Daarenboven zou het in het 
omgekeerde geval onmogelijk worden gemaakt 
om de rusttijd van minimaal 11 uren te respec-
teren zodra de arbeidstijd wordt gecumuleerd.
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Arrest van het Hof van 22 juni 2021, Orde van Franstalige en Duitstalige balies e.a., 
C-718/19 (België, Grondwettelijk Hof)

 V olgens de Belgische wetge-
ving kunnen aan Unieburgers 
en hun familieleden die wor-
den bevolen het grondgebied 

te verlaten omdat er ten aanzien van hen een 
verwijderingsbesluit is genomen om redenen 
van openbare orde, preventieve maatregelen 
worden opgelegd om elk risico op onderdui-
ken te voorkomen. Volgens deze wetgeving 
kunnen diezelfde personen die hun verwijde-
ringsbesluit niet naleven eveneens in bewaring 
worden gesteld voor een maximale duur van 
acht maanden, teneinde de uitvoering van dat 
besluit te waarborgen. Die bepalingen zijn ver-
gelijkbaar met of identiek aan de bepalingen die 
gelden voor illegaal verblijvende derdelanders 
en die strekken tot de omzetting van richtlijn 
2008/115/EG over gemeenschappelijke normen 
en procedures in de lidstaten voor de terugkeer 
van onderdanen van derde landen die illegaal op 
hun grondgebied verblijven (hierna “terugkeer-
richtlijn”). Bij het Grondwettelijk Hof zijn twee 
beroepen tot nietigverklaring van die bepalingen 
ingesteld. Dat vraagt aan het Hof of die wetge-
ving verenigbaar is met de vrijheid van verkeer 
die aan Unieburgers en hun familieleden wordt 
gewaarborgd op grond van de artikelen 20 en 21 
VWEU en ook op grond van 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”). 

Net zoals het Koninkrijk België had betoogd, 
stelt het Hof allereerst dat bij gebrek aan een 
Unierechtelijke regeling over de tenuitvoerleg-
ging van een besluit tot verwijdering van Unie-
burgers en hun familieleden, het loutere feit 
dat de gastlidstaat in het kader van die ten-
uitvoerlegging nationale bepalingen vaststelt 
die zijn gebaseerd op de terugkeerregels voor 
derdelanders op zich niet in strijd is met het 
Unierecht. Het Hof voegt er wel aan toe dat 
dergelijke regels in overeenstemming moeten 
zijn met het Unierecht, meer bepaald inzake de 
vrijheid van verkeer en verblijf van Unieburgers 
en hun familieleden.
 
Vervolgens verricht het Hof die toetsing. Wat de 
preventieve maatregelen betreft, oordeelt het 
Hof net zoals het Koninkrijk België dat ze nood-
zakelijkerwijs bijdragen tot de bescherming van 
de openbare orde en dat ze niet in strijd kun-

nen worden geacht met richtlijn 2004/38 om 
de loutere reden dat ze gelijkaardig zijn met 
de maatregelen tot omzetting van de terug-
keerrichtlijn. De enige voorwaarde die het Hof 
oplegt, is de volgende: gezien de fundamen-
tele status die Unieburgers genieten, mogen 
de maatregelen die hun worden opgelegd niet 
minder gunstig zijn dan de maatregelen die van 
toepassing zijn op derdelanders in dezelfde 
situatie. Aangaande de bewaringsmaatregel, 
en anders dan het standpunt van het Koninkrijk 
België, verzet het Hof zich tegen de toepassing 
van een verwijderingsmaatregel die eenzelfde 
duur heeft als die voor derdelanders. Het Hof 
meent dat gezien de samenwerkingsmecha-
nismen en faciliteiten waar de lidstaten over 
beschikken om Unieburgers of hun familieleden 
te verwijderen naar een andere lidstaat, maar 
waarover ze niet noodzakelijkerwijs beschikken 
voor de verwijdering van een derdelander naar 
een derde land, Unieburgers en hun familiele-
den niet in een vergelijkbare situatie verkeren 
als derdelanders. Derhalve meent het Hof dat 
het niet gerechtvaardigd is om al die personen 
op dezelfde manier te behandelen, en dat een 
maximale bewaringsduur van acht maanden het 
nagestreefde doel voorbijschiet.
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 F.S. , die de Poolse nati-
onaliteit bezit, ver-
blijft in Nederland. 
Omdat hij niet lan-

ger voldoet aan de voorwaarden voor een verblijf 
van drie maanden die zijn vastgelegd 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”), wordt geoordeeld dat 
hij onrechtmatig op het Nederlandse grondgebied 
verblijft en krijgt hij het bevel om dat te verlaten. 
Kort daarna wordt F.S. in Duitsland aangehouden 
voor winkeldiefstal. Hij verklaart dat hij in die lid-
staat verblijft, vlak bij de Nederlandse grens. Een 
maand later wordt F.S. aangehouden voor diefstal 
in een supermarkt in Nederland. Die lidstaat oor-
deelt dat F.S. het bevel om het grondgebied te ver-
laten niet heeft nageleefd en beslist om hem terug 
te sturen naar zijn land van herkomst. Daarom 
stelt ze F.S. in bewaring zodat hij de voorbereiding 
van zijn vertrek of van de verwijderingsprocedure 
niet zou belemmeren. F.S. stelt beroep in tegen het 
bewaringsbesluit. De aangezochte Nederlandse 
beroepsrechter oordeelt dat de rechtmatigheid 
van de inbewaringstelling van F.S., naar aanleiding 
van zijn terugkeer naar Nederland, ervan afhangt 
of hij op het moment van die inbewaringstelling 

opnieuw verblijfsrecht genoot. Derhalve vraagt 
die rechter het Hof om zich uit te spreken over 
de omstandigheden waarin een Unieburger tegen 
wie een verwijderingsbesluit is uitgevaardigd om 
andere redenen dan openbare orde, openbare vei-
ligheid of volksgezondheid, aanspraak kan maken 
op een nieuw verblijfsrecht in het gastland.

Het Hof oordeelt dat aan een besluit om een 
Unieburger te verwijderen van het grondgebied 
van het gastland, dat is genomen omdat die bur-
ger niet langer een tijdelijk verblijfsrecht geniet 
op dat grondgebied krachtens richtlijn 2004/38, 
niet volledig is voldaan door het loutere feit dat 
die burger het grondgebied fysiek heeft verla-
ten binnen de vastgestelde termijn. Het Hof 
voegt daar nog aan toe dat, om op hetzelfde 
grondgebied een nieuw verblijfsrecht van meer 
dan drie maanden te krijgen, de Unieburger in 
kwestie niet enkel fysiek het grondgebied van 
het gastland moet hebben verlaten, maar ook 
zijn verblijf op dat grondgebied daadwerkelijk en 
effectief moet hebben beëindigd, zodat bij zijn 
terugkeer naar dat grondgebied niet kan worden 
aangenomen dat zijn verblijf in werkelijkheid 
een voortzetting is van zijn vorige verblijf op 
datzelfde grondgebied. Het Koninkrijk België 
had hetzelfde standpunt verdedigd.

Arrest van het Hof van 22 juni 2021, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, C-719/19 (Nederland)

Arrest van het Hof van 2 september 2021, Belgische Staat,
C-930/19 (België, Raad voor Vreemdelingebetwistingen)

 I n deze zaak moest het Hof zich bui-
gen over de vraag of artikel 13, lid 
2, van richtlijn 2004/38/EG betref-
fende het recht van vrij verkeer en 

verblijf op het grondgebied van de lidstaten 
voor de burgers van de Unie en hun familieleden 
(hierna “Burgerschapsrichtlijn”) strijdig is met 
het gelijkheidsbeginsel (artikel 20 Handvest) en 
het discriminatieverbod (artikel 21 Handvest). 
Artikel 13 voorziet immers dat bij echtscheiding 
tussen een EU-burger en een derdelander, deze 
derdelander zijn verblijfsrecht behoudt indien hij 
tijdens dit huwelijk slachtoffer is geweest van 
huishoudelijk geweld en hij tevens voldoende 
bestaansmiddelen en een ziektekostenverze-
kering bezit. Hiertegenover staat artikel 15, lid 
3 van richtlijn 2003/86/EG inzake het recht op 
gezinshereniging (hierna “richtlijn 2003/86”) dat 
bij echtscheiding tussen twee derdelanders het 
behoud van een dergelijk verblijfsrecht voor-

ziet zodra het bewijs wordt geleverd van het 
bestaan van dit huiselijk geweld. Met andere 
woorden, derdelanders die het slachtoffer zijn 
geweest van huiselijk geweld door hun echtge-
noot worden anders behandeld naargelang zij 
gezinshereniging met een Unieburger dan wel 
met een derdelander genieten. 

 Eerst en vooral gaf het Hof mee dat artikel 21 
van het Handvest overeenstemt met artikel 18 
VWEU en bijgevolg overeenkomstig de recht-
spraak van het Hof niet van toepassing is in het 
geval van een eventueel verschil in behandeling 
tussen twee categorieën derdelanders. Vervol-
gens ging het Hof over tot toetsing aan artikel 
20 van het Handvest, dat van toepassing is in 
alle door het Unierecht beheerste situaties, en 
onderzocht of er sprake was van vergelijkbare 
situaties die verschillend worden behandeld.
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Vrij verkeer van personen – Aanhangige zaken waarin België tussenkomt

2020 2021 2022

/
C-607/21 (Belgische zaak)

C-45/22 (Belgische zaak)
C-128/22 (Belgische zaak)

Net zoals het Koninkrijk België kwam het Hof 
tot het besluit dat dit niet het geval is. Beide 
categorieën van derdelanders bevinden zich in 
een situatie die niet vergelijkbaar is. Ook al heb-
ben beide regelingen tot doel bescherming te 
bieden aan familieleden die het slachtoffer zijn 
van huiselijk geweld, de Burgerschapsrichtlijn 
is vastgesteld op grond van het vrij verkeer van 
personen en richtlijn 2003/86 in het kader van 
het gemeenschappelijke immigratiebeleid van 
de Unie. Ook de voorwerpen van beide richtlij-
nen zijn verschillend: de Burgerschapsrichtlijn 
heeft betrekking op de voorwaarden voor de 
uitoefening van het verblijfsrecht binnen de EU 
door Unieburgers en hun familieleden, terwijl 
richtlijn 2003/86 focust op de voorwaarden voor 
de uitoefening van het recht op gezinshereniging 
door derdelanders die legaal op het grondge-

bied van de EU verblijven. Verder streven beide 
richtlijnen een verschillend doel na: de Burger-
schapsrichtlijn wenst het vrij verkeer en verblijf 
in de EU te vergemakkelijken en te versterken, 
terwijl richtlijn 2003/86 de integratie van der-
delanders in de lidstaten wenst te bevorderen. 
Tot slot bezitten de lidstaten in het kader van de 
Burgerschapsrichtlijn slechts over een beperkte 
beoordelingsbevoegdheid bij de toepassing van 
de erin voorziene voorwaarden, terwijl de lidsta-
ten in het kader van richtlijn 2003/86 net een 
ruime beoordelingsbevoegdheid genieten. Beide 
categorieën van derdelanders bevinden zich 
bijgevolg niet in een vergelijkbare situatie. Het 
Hof besloot dan ook, net zoals het Koninkrijk 
België, tot de geldigheid van artikel 13, lid 2, van 
de Burgerschapsrichtlijn in het licht van artikel 
20 van het Handvest. 

Vrij verrichten van diensten

Beschikking van het Hof van 18 mei 2021, Fluctus e.a., C-920/19 (Oostenrijk)

 I n Oostenrijk wordt de kansspelmarkt 
opgesplitst in enerzijds een mono-
polie van loterijen en casino’s, toe-
gestaan op basis van een exclusieve 

concessie, en anderzijds de uitbating van slot-
machines, in beginsel verboden tenzij de opera-
toren van deze machines een voorafgaandelijke 
administratieve toestemming ontvingen. 

Eerst en vooral wordt het Hof gevraagd om na 
te gaan of het op grond van artikel 56 VWEU 
(vrij verkeer van diensten) verboden is om in 

een dergelijk duaal systeem te voorzien indien 
de reclame door de houder van het monopolie 
van loterijen en casino’s de actieve deelname 
aan het spel beoogt door gokken te bagatel-
liseren, door de inkomsten te gebruiken voor 
activiteiten van algemeen belang, zodat een 
positief imago kan worden gecreëerd, alsook 
door de aantrekkingskracht ervan te vergroten 
via indringende reclameboodschappen die aan-
zienlijke opbrengsten voorspellen.

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-607%252F21&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=323123
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-45%252F22&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=3391880
https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-128%252F22&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=3283357
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Volgens het Hof is dit, net zoals het Koninkrijk 
België betoogde, niet het geval. Het Hof her-
haalt zijn vaste rechtspraak en stelt dat het aan 
de verwijzende rechter staat om na te gaan of 
de eventuele publiciteit van de houder van het 
publieke monopolie strikt noodzakelijk is om de 
consumenten te kanaliseren in de richting van 
gecontroleerde kansspelen.

Verder werd ook de vraag gesteld of een natio-
nale rechter die in het kader van zijn bevoegd-
heid artikel 56 VWEU moet toepassen, op eigen 
gezag zorg moet dragen voor de volle werking 
van deze normen door het ermee strijdige nati-

onaal recht buiten toepassing te laten, zelfs 
wanneer in een constitutionele procedure is 
bevestigd dat het nationale recht in overeen-
stemming is met het Unierecht.

Het Hof verwijst, net zoals het Koninkrijk Bel-
gië, naar zijn vaste rechtspraak en besluit dat het 
beginsel van voorrang van het EU-recht aldus moet 
worden uitgelegd dat een rechterlijke instantie van 
een lidstaat een met artikel 56 VWEU strijdige 
bepaling van nationaal recht buiten toepassing 
moet laten, ook wanneer een hogere rechterlijke 
instantie deze bepaling in overeenstemming met 
het EU-recht heeft verklaard.

Arrest van het Hof van 14 oktober 2021, MT/Landespolizeidirektion Steiermark, C-231/20 (Oostenrijk)

 M.T. we r d  d o o r 
O o s t e n r i j k 
veroordeeld 
t o t  e e n 

bestuurlijke geldelijke sanctie, een vervangende 
hechtenisstraf en een bijdrage in de procedu-
rekosten, omdat de vennootschap die hij ver-
tegenwoordigt de Oostenrijkse kansspelregels 
heeft overtreden.

 De vraag stelt zich of de strafrechter die zich 
moet uitspreken over de wettigheid van een 
voor deze inbreuk opgelegde sanctie, ook moet 
nagaan of de sancties verenigbaar zijn met arti-
kel 56 VWEU wanneer hij reeds heeft vastge-
steld dat het Oostenrijkse kansspelmonopolie 
verenigbaar is met artikel 56 VWEU (vrij verkeer 
van diensten).

Het Koninkrijk België verdedigde dat deze sanc-
ties niet afzonderlijk moeten worden getoetst 
aan artikel 56 VWEU. Het Hof ziet dit echter 
anders en stelt dat het reeds heeft geoordeeld 
dat voor elk beperking die door een lidstaat 
wordt opgelegd moet worden onderzocht of 
deze geschikt is om het nagestreefde doel te 
verwezenlijken en niet verder gaat dan noodza-
kelijk is. Een toetsing aan artikel 56 VWEU dringt 
zich bijgevolg op. 

Verder wenst de verwijzende rechter te verne-
men of de Oostenrijkse sancties die aan een 
ondernemer kunnen worden opgelegd wegens 
het ter beschikking stellen van verboden lote-
rijen - namelijk een minimumboete per niet-ver-
gunde speelautomaat, zonder bovengrens aan 
het totale bedrag van de opgelegde geldboeten; 

een vervangende hechtenisstraf per niet-ver-
gunde speelautomaat, zonder bovengrens aan 
de totale duur van de opgelegde vervangende 
hechtenisstraffen; en een verplichte bijdrage 
in de procedurekosten ten belope van 10% van 
de opgelegde geldboeten - verenigbaar zijn met 
artikel 56 VWEU. 

Eerst herinnert het Hof eraan dat de sanctie-
regeling op het gebied van kansspelen tot de 
bevoegdheid van de lidstaten behoort. Echter, 
deze sanctieregeling mag de door het EU-recht 
gewaarborgde fundamentele vrijheden niet 
beperken. Van een dergelijke beperking is er in 
casu duidelijk sprake aangezien de voorziene 
straffen het vrij verrichten van diensten minder 
aantrekkelijk kan maken. Dergelijke beperkingen 
kunnen overeenkomstig de vaste rechtspraak 
van het Hof alsnog worden toegestaan indien 
zij worden gerechtvaardigd door dwingende 
redenen van algemeen belang, geschikt zijn om 
de het beoogde doel te verwezenlijken en niet 
verder gaan dan noodzakelijk om dat doel te 
bereiken. Volgens het Hof, alsook het Koninkrijk 
België, zijn deze voorwaarden vervuld. Artikel 
56 VWEU verzet zich dan ook niet verzet tegen 
een nationale regeling die een ondernemer 
welke verboden loterijen ter beschikking stelt, 
bestraft met (1) een minimumboete per niet-ver-
gunde speelautomaat, zonder bovengrens aan 
het totale bedrag van de opgelegde geldboe-
ten, op voorwaarde dat het totale bedrag van 
de opgelegde geldboeten niet overdreven is in 
vergelijking met het mogelijke economische 
voordeel van de strafbare overtredingen; (2) 
een vervangende hechtenisstraf per niet-ver-
gunde speelautomaat, zonder bovengrens aan 
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de totale duur van de opgelegde vervangende 
hechtenisstraffen, op voorwaarde dat de duur 
van de daadwerkelijk opgelegde vervangende 
hechtenisstraf in verhouding staat tot de ernst 
van de vastgestelde overtredingen, en (3) een 
verplichte bijdrage in de procedurekosten ten 

belope van 10% van de opgelegde geldboeten, 
mits deze bijdrage niet buitensporig is in ver-
houding tot de daadwerkelijke kosten van de 
procedure en geen afbreuk doet aan het in arti-
kel 47 van het Handvest neergelegde recht op 
toegang tot de rechter.

Vrijheid van dienstverrichting – Aanhangige zaken waarin België tussenkomt

2020 2021 2022

C-674/20 (Belgische zaak) C-83/21 (Belgische zaak)
C-351/21 (Belgische zaak)
C-695/21 (Belgische zaak)

/

Vrijheid van vestiging

Arrest van het Hof van 2 september 2021, TP/Instituut van de auto-experts,
C-502/20 (België, hof van beroep van Bergen)

 T.P. was aanvanke -
lijk als auto-ex-
per t  werk zaam 
in België. Vervol-

gens vestigde hij zich in Luxemburg. Hij voert 
af en toe nog expertises uit in België en wil 
zich daarom graag inschrijven op de lijst van 
auto-experts die tijdelijk en incidenteel hun 
beroep in België uitoefenen. Het Instituut van 
de auto-experts is daarentegen van oordeel dat 
T.P. zijn vroegere activiteit voortzet en zich bij-
gevolg moet inschrijven op de lijst van vaste 
leden van dit Instituut. Hierop stelt zich de vraag 
of de visie van het Instituut van de auto-experts 
strijdig is met het recht om zich vrij in de Unie 
te vestigen, alsook de vraag wanneer er sprake 
is van een “tijdelijke en incidentele activiteit” in 
de zin van artikel 5 richtlijn 2005/36/EG betref-
fende de erkenning van beroepskwalificaties 
(hierna “richtlijn 2005/36”). 

Net zoals het Koninkrijk België, start het Hof 
met een verduidelijking van het onderscheid 
tussen de vrijheid van dienstverrichting en de 
vrijheid van vestiging. Er moet worden nagegaan 
of de marktdeelnemer al dan niet is gevestigd 
in de lidstaat waarin hij de betrokken dienst 
aanbiedt. Er is sprake van “vestiging” indien de 
economische activiteit daadwerkelijk wordt uit-
geoefend voor onbepaalde tijd door middel van 
een vaste vestiging in de ontvangende lidstaat. 
Indien dit het geval is, valt hij binnen de wer-
kingssfeer van de vrijheid van vestiging. Is dit 
niet het geval, met andere woorden verplaatst 
de marktdeelnemer zich naar een andere lid-
staat dan die waarin hij is gevestigd, dan oefent 
hij daar tijdelijk zijn activiteit uit en is er sprake 
van vrij dienstenverkeer. 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-674%252F20&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=324116
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-83%252F21&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=324518
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-351%252F21&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=324889
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-695%252F21&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=325253
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Het Hof vervolgt dat het feit dat de diensten in 
de ontvangende lidstaat een zekere herhaling 
vertonen er niet aan in de weg staan dat er als-
nog sprake is van “tijdelijke en incidentele” acti-
viteiten in de zin van artikel 5 richtlijn 2005/36. 
Uit de rechtspraak van het Hof blijkt verder dat 
het tijdelijke karakter van de dienstverrichting 
niet uitsluit dat er in de ontvangende lidstaat 
een zekere noodzakelijke infrastructuur wordt 
voorzien. Het Hof voegt hieraan toe dat artikel 
6 richtlijn 2005/36 verder stelt dat dienstver-
richters van “tijdelijke en incidentele” activi-
teiten zijn vrijgesteld van de eisen die door de 
ontvangende lidstaat worden gesteld aan de er 
gevestigde beroepsbeoefenaars. Om al deze 
redenen komt het Hof tot de slotsom dat het 
EU-recht zich verzet tegen de interpretatie van 
het Instituut van de auto-experts dat de Bel-

gische regelgeving een in een andere lidstaat 
gevestigde auto-expert niet toestaat om zijn 
beroep tijdelijk en incidenteel uit te oefenen 
in België, omdat hij in het verleden in België 
over een vestiging beschikte, de diensten die 
hij verricht een zekere herhaling vertonen en hij 
in België een kantoor heeft. Aangezien het hier 
een Belgische prejudiciële vraag betrof, sprak 
het Hof zich niet rechtstreeks uit over de ver-
enigbaarheid van de Belgische reglementering 
met het EU-recht. 

Het Koninkrijk België verdedigde dezelfde 
visie als deze van het Hof en stelde uitdruk-
kelijk dat de Belgische wetgeving verkeerdelijk 
werd geïnterpreteerd door het Instituut van de 
auto-experts.

Beschikking van het Hof van 23 september 2021, Wallonische Region,
C-23/21 (België, Rechtbank van eerste aanleg van Eupen)

 V olgens de Belgische regelge-
ving kan een ingezetene in Bel-
gië worden vrijgesteld van de 
belasting voor inverkeerstel-

ling voor het bedrijfsvoertuig dat in een andere 
lidstaat is ingeschreven en dat hij mag gebrui-
ken voor beroepsdoeleinden, op voorwaarde dat 
deze persoon permanent bepaalde documenten 
aan boord van het voertuig heeft. 

In casu stelt zich de vraag of deze laatste voor-
waarde strijdig is met artikel 49 VWEU (vrijheid 
van vestiging). Het Hof oordeelde dat het zich 
reeds in 2020 had gebogen over een gelijkaar-
dige Belgische zaak (C-757/19) en bijgevolg uit-
spraak kon doen via beschikking. 

Het Hof herinnert aan zijn vaste rechtspraak 
dat de inschrijvingsverplichting van een voer-
tuig, eigendom van een in een andere lidstaat 
gevestigde onderneming, het vrij verkeer van 
personen belemmert. Echter, de verplichting 
om permanent bepaalde documenten aan boord 
te hebben waaruit blijkt dat is voldaan aan de 
toepassingsvoorwaarden zal op zich volgens 
het Hof het vrij verkeer vermoedelijk niet verhin-
deren of ontmoedigen. Daartegenover staat dat 

een disproportionele sanctie die wordt opgelegd 
indien de nodige documenten zich niet in het 
voertuig bevinden wel een belemmmering van 
het vrij verkeer kan inhouden. Hiervan is volgens 
het Hof in casu sprake, waarbij het verwijst naar 
zijn visie in zijn eerdere beschikking C-757/19. 
Een dergelijke belemmering kan alsnog wor-
den gerechtvaardigd indien er dwingende rede-
nen van algemeen belang worden nagestreefd, 
welke volgens het Hof niet duidelijk blijken uit 
de verwijzingsbeslissing, en indien het propor-
tionaliteitsbeginsel wordt nageleefd, waarvan 
in casu geen sprake is. 

Het Hof vervolgt verder dat artikel 49 VWEU 
zich verzet tegen de Belgische regelgeving die 
geen vrijstelling van de inverkeerstellingbe-
lasting voorziet omdat de gerant geen loon of 
inkomsten ontvangt van de onderneming dit het 
bedrijsvoertuig ter beschikking stelt, zonder 
dat de gerant de mogelijkheid heeft gekregen 
om zijn rol in de onderneming te verduidelijken, 
indien het voertuig niet is bestemd om voorna-
melijk te gebruiken in de eerste lidstaat.
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Vrijheid van vestiging – Aanhangige zaken waarin België tussenkomt

2020 2021 2022

C-517/20 C-593/21 (Belgische zaak) /

CONCURRENTIEVERMOGEN

Mededinging 
en staatssteun

Mededinging en staatssteun – Aanhangige zaken waarin België tussenkomt 

2019-2020 2021 2022

C-333/19 (Belgische zaak)
C-117/20 (Belgische zaak)
C-151/20

C-680/21 (Belgische zaak) /

In 2021 heeft het Hof geen arrest uitgesproken in deze materie in zaken waaraan België heeft deelgenomen.

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-517%252F20&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=2203297
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-593%252F21&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=325947
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-333%252F19&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=326431
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-117%252F20&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=326818
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-151%252F20&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=327211
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-680%252F21&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=328449
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Arrest van 14 januari 2021, RTS en Norré-Behaegel, C-387/19 (België, Raad van State) 

 D e ondernemingen RTS en Nor-
ré-Behaegel worden uitgeslo-
ten van een openbare aanbe-
stedingsprocedure van het 

Agentschap Wegen en Verkeer van het Vlaamse 
Gewest omdat ze tijdens eerdere overheidsop-
drachten voor dezelfde aanbestedende dienst 
ernstige beroepsfouten hebben begaan. In de 
aanbestedingsstukken stond te lezen dat der-
gelijke fouten een facultatieve uitsluitingsgrond 
zijn in de zin van de regeling die ten tijde van de 
feiten toepasselijk is.

De uitgesloten ondernemingen vechten die 
beslissing van het Vlaamse Gewest aan voor de 
Raad van State door te betogen dat ze de kans 
hadden moeten krijgen om te bewijzen dat ze 
voldoende zelfreinigende maatregelen hadden 
genomen zoals bepaald in artikel 57, vierde, 
zesde en zevende lid van richtlijn 2014/24/EU 
betreffende het plaatsen van overheidsopdrach-
ten (hierna “richtlijn 2014/24”). Het Vlaamse 
Gewest betwist dat standpunt door de recht-
streekse werking van voornoemd artikel 57 te 
verwerpen en door op te merken dat de betrok-
ken ondernemer spontaan het bewijs moet leve-
ren van de corrigerende maatregelen die hij over-
eenkomstig artikel 70 van de wet tot omzetting 
van de richtlijn 2014/24 heeft genomen.
 
De verwijzende rechter wenst dus van het Hof te 
vernemen of artikel 57, vierde, zesde en zevende 
lid van richtlijn 2014/24, zich ertegen verzet dat 
een ondernemer wegens een ernstige beroeps-
fout kan worden uitgesloten van een openbare 
aanbestedingsprocedure zonder eerst door de 
aanbestedende dienst te zijn verzocht om aan te 
tonen dat hij ondanks die fout betrouwbaar blijft. 

Na de verwijzende rechter erop te hebben gewe-
zen dat hij vooraf moet uitmaken of richtlijn 
2014/24 van toepassing is, is het Hof van oor-
deel dat artikel 57 in kwestie zich verzet tegen 
een praktijk zoals deze in casu, in tegenstelling 
tot het standpunt van het Koninkrijk België. 

Voor het Hof blijkt zowel uit de tekst van de 
bepaling als uit haar doelstelling en uit haar 
context dat het bewijs van de corrigerende 
maatregelen kan worden geleverd op initiatief 
van de ondernemer of op dat van de aanbeste-
dende dienst, bij het verzoek tot deelname of 
bij de indiening van de inschrijving, ofwel in een 
later stadium van de aanbestedingsprocedure. 

Als een lidstaat besluit ondernemers te verplich-
ten om uitsluitend bij het verzoek tot deelname 
of bij de indiening van de inschrijving spon-
taan het bewijs van de corrigerende maatre-
gelen te leveren, vereisen de beginselen van 
gelijke behandeling en transparantie echter dat 
de ondernemers in de aanbestedingsstukken 
vooraf op duidelijke, nauwkeurige en eendui-
dige wijze op de hoogte worden gebracht van 
die vereisten. Het Hof stelt vast dat dat in casu 
niet het geval is. 

Over de rechtstreekse werking van artikel 57, 
zesde lid van richtlijn 2014/24 is het Hof van 
oordeel dat die bepaling voldoende nauwkeurig 
en onvoorwaardelijk is geformuleerd om een 
dergelijke werking te krijgen, in tegenstelling 
tot het standpunt van het Koninkrijk België. De 
rechten die volgens dat artikel aan ondernemers 
worden verleend, zijn namelijk ondubbelzinnig 
geformuleerd en de verplichting voor de lidsta-
ten is een resultaatsverplichting die niet in intern 
recht hoeft te worden omgezet, ook al moeten 
de lidstaten de inhoudelijke en procedurele toe-
passingsvoorwaarden vaststellen. 

Overheidsopdrachten
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Arrest van 17 juni 2021, Simonsen & Weel A/S, C-23/20 (Denemarken)

 V oor de aankoop van de nood-
zakelijke apparatuur voor son-
devoeding ten behoeve van 
instellingen en patiënten die 

thuiszorg ontvangen, hebben de Deense regio’s 
Nordjylland en Syddanmark een aankondiging 
van een opdracht bekendgemaakt voor de plaat-
sing van een raamovereenkomst in de zin van 
richtlijn 2014/24/EU betreffende het plaatsen 
van overheidsopdrachten en tot intrekking van 
richtlijn 2004/18/EG (hierna “richtlijn 2014/24”).

Aangezien de regio’s hebben vastgesteld dat 
de inschrijving van de vennootschap Nutricia 
de voordeligste was, hebben ze besloten de 
opdracht aan Nutricia te gunnen. Ondanks het 
beroep van de vennootschap Simonsen & Weel 
tegen dat besluit heeft de Region Nordjylland 
besloten een raamovereenkomst te sluiten met 
Nutricia, terwijl de Region Syddanmark de optie 
waarover zij beschikte om deel te nemen niet 
heeft gelicht.

Simonsen verwijt de regio’s enerzijds dat ze in 
de aankondiging van de opdracht de geraamde 
hoeveelheid of waarde van leveringen die op 
grond van een raamovereenkomst moeten wor-
den verricht niet hebben vermeld, hetgeen in 
strijd is met de bepalingen van richtlijn 2014/24 
en met de beginselen van gelijke behandeling 
en transparantie, en dat ze anderzijds niet heb-
ben vermeld hoeveel producten er maximaal 
op grond van de raamovereenkomst mochten 
worden aangekocht of wat de totale maximale 
waarde van de producten was hetgeen in strijd 
is met de rechtspraak van het Hof (arrest Auto-
rità Garante della Concorrenza e del Mercato – 
Antitrust en Coopservice, C-216/17).

In antwoord op een vraag van de verwijzende 
rechter over deze punten antwoordde het Hof, 
anders dan het door het Koninkrijk België ver-
dedigde standpunt, dat zowel de bepalingen van 
richtlijn 2014/24 als de beginselen van gelijke 
behandeling en transparantie, zoals uitgelegd 
door de rechtspraak, aan alle aanbestedende 
diensten opleggen dat ze in de aanbestedings-
stukken de inhoud moeten vastleggen van de 
raamovereenkomst die ze wensen af te sluiten. 

Zelfs al lijken de bewoordingen van de bepa-
lingen van richtlijn 2014/24 die de verwijzende 
rechter afzonderlijk heeft vermeld een zekere 
beoordelingsmarge aan de aanbestedende 

dienst te laten, merkt het Hof op dat zowel de 
algemene opzet van deze richtlijn als de funda-
mentele beginselen van gelijke behandeling en 
transparantie zich ertegen verzetten dat de aan-
bestedende dienst in de aankondiging van de 
opdracht geen maximumhoeveelheid of maxi-
mumwaarde vermeldt voor de leveringen die 
op grond van een raamovereenkomst moeten 
worden verricht. De totale hoeveelheid moet de 
geïnteresseerde ondernemer in staat kunnen 
stellen te beoordelen of hij het verzoek van de 
aanbestedende dienst zal kunnen uitvoeren.

Het Hof oordeelt ook, in tegenstelling tot het 
standpunt dat het Koninkrijk België verdedigde, 
dat zodra de maximumhoeveelheid of maxi-
mumwaarde is bereikt de raamovereenkomst 
geen effect meer sorteert zonder dewelke de 
aansprakelijkheid van de ondernemer die er 
niet in slaagt de door de aanbestedende dienst 
gevraagde hoeveelheid te leveren, boven de 
maximumhoeveelheid en maximumwaarde te 
zeer zou worden uitgebreid. Die limiet speci-
ficeert ook het verbod van oneigenlijk gebruik 
van raamovereenkomsten en van gebruik ervan 
om de mededinging te hinderen, te beperken of 
te vervalsen. Die limiet formuleerde het Hof in 
zijn eerdere arrest C-216/17. 

Het Hof verduidelijkt dat die vermelding in zijn 
geheel in de aankondiging van de opdracht kan 
verschijnen om aan de transparantievereiste 
te voldoen, maar niets belet de aanbestedende 
dienst om meer details te verstrekken door bij-
voorbeeld de geraamde totale maximumhoe-
veelheid of maximumwaarde onder te verdelen 
afhankelijk van de noden van de verschillende 
deelnemende aanbestedende diensten en hun 
keuzemogelijkheden.

Wat betreft de op te leggen straf voor het niet 
vermelden van de geraamde hoeveelheid en/
of de waarde of de maximumhoeveelheid en/of 
de maximumwaarde in de aankondiging van de 
opdracht is het Hof van oordeel dat het niettemin 
disproportioneel zou zijn om in deze zaak de sanc-
tie van onverbindendheid te gebruiken voor elke 
geplaatste opdracht als er nog geen voorafgaande 
publicatie in het Publicatieblad is geweest, reke-
ning houdend met het feit dat een zelfs onvolle-
dige aankondiging van de opdracht en van een 
bestek wel zijn gepubliceerd. Het Koninkrijk Bel-
gië had hetzelfde standpunt verdedigd.
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Beschikking van 6 oktober 2021, Monument Vandekerckhove, C-316/21 (België, Raad van State)

 D e vennootschap Monument 
Vandekerckhove heef t een 
inschrijving ingediend voor 
een overheidsopdracht van de 

stad Gent voor de restauratie van zijn netwerk 
gashouders, met drie andere inschrijvers.

Nadat ze aan Monument Vandekerckhove aan-
vullende informatie en toelichting had gevraagd 
en gekregen omtrent de technische bekwaam-
heid van sommige onderaannemers die de 
vennootschap in haar offerte had voorgesteld, 
heeft de stad Gent uiteindelijk besloten om, 
op basis van het gunningsverslag, die offerte 
niet te selecteren en de opdracht aan de ven-
nootschap Denys-Aelterman te gunnen. Uit dat 
rapport bleek immers dat slechts één van de 
drie onderaannemers voldeed aan de bestekve-
reisten inzake diploma’s en referenties om hun 
algemene deskundigheid met betrekking tot de 
opdracht te kunnen vaststellen.

Monument Vandekerckhove maakt daarop een 
schorsing en een beroep aanhangig bij de Raad 
van State. Die vraagt zich af of artikel 63, lid 1, 
tweede alinea, van richtlijn 2014/24/EU betref-
fende het plaatsen van overheidsopdrachten en 
tot intrekking van richtlijn 2004/18/EG (hierna 
“richtlijn 2014/24”) de aanbestedende overheid 
ertoe verplicht van de ondernemer te eisen dat 
die een entiteit vervangt die niet voldoet aan 
een selectiecriterium, of waartegen dwingende 

gronden tot uitsluiting bestaan, dan wel of het 
slechts om een mogelijkheid gaat.

Het Hof antwoordt op dat verzoek om een pre-
judiciële beslissing bij beschikking door te ver-
wijzen naar eerdere rechtspraak (arrest Rad 
Service e.a., C-210/20).

Het Hof brengt zo in herinnering dat artikel 63, 
lid 1, tweede alinea, van richtlijn 2014/24 aan 
de aanbestedende overheid geen beoordelings-
marge laat wat betreft de toepassing van die 
bepaling en dat die overheid de vervanging moet 
eisen van een onderaannemer die niet aan de 
selectiecriteria voldoet. Overigens zorgt die uit-
legging van het eerder vermelde artikel 63, lid 1, 
ervoor dat het proportionaliteitsbeginsel wordt 
geëerbiedigd. Ze voorkomt namelijk dat aanbe-
stedende overheden bij voorbaat elke inschrijver 
moeten uitsluiten die een beroep doet op onder-
aannemers die de selectiecriteria niet vervullen.

Het Hof benadrukt wel dat overeenkomstig het 
beginsel van gelijke behandeling van inschrij-
vers en de transparantieverplichting, dat ver-
zoek om vervanging door de aanbestedende 
overheid er niet toe mag leiden dat de inschrij-
ver een nieuwe offerte indient die de oorspron-
kelijke offerte wezenlijk wijzigt.

Het Koninkrijk België heeft in deze zaak geen 
schriftelijke opmerkingen ingediend.

Overheidsopdrachten – Aanhangige zaken waarin België tussenkomt

2020 2021 2022

/ C-383en384/21 (Belgische zaken) /

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-383%252F21&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=328916
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Consumentenbescherming

Consumentenbescherming – Aanhangige zaken waarin België tussenkomt

2020 2021 2022

/ C-407/21 /

GEZONDHEIDS- EN CONSUMENTENBESCHERMING

LEEFMILIEU EN GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID

Leefmilieu

Leefmilieu – Aanhangige zaken waarin België tussenkomt

2020 2021 2022

C-300/20
C-463/20 (Belgische zaak) C-658/21 (Belgische zaak) /

In 2021 heeft het Hof geen arrest uitgesproken in deze materie in zaken waaraan België heeft deelgenomen.

In 2021 heeft het Hof geen arrest uitgesproken in deze materie in zaken waaraan België heeft deelgenomen.

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-407%252F21&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=329622
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-300%252F20&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=330024
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-463%252F20&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=330387
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-658%252F21&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=330673
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 - Landbouw 
en visserij

Landbouw en visserij– Aanhangige zaken waarin België tussenkomt

2020 2021 2022

/ C-162/21 (Belgische zaak) /

Arrest van 8 juli 2021, Waals Gewest (steun aan jonge landbouwers),
C-830/19 (België, rechtbank van eerste aanleg te Namen)

 C.J. is een jonge Waalse 
landbouwer die in 
o n v e r d e e l d h e i d 
m e t  z i j n  b e i d e 

ouders een deel van het familiebedrijf heeft over-
genomen. Aan ieder behoort een derde toe.

De Waalse overheden antwoorden negatief op 
zijn aanvraag voor vestigingssteun omdat de 
bovengrens van één miljoen euro die in de rege-
ling is vastgesteld voor de standaardwaarde van 
de brutoproductie (SBP) is overschreden.

C.J. komt tegen dat besluit op bij de rechtbank van 
eerste aanleg te Namen en betoogde dat de waarde 
van de SBP zou moeten worden geëvalueerd en dat 
daarbij enkel rekening mag worden gehouden met 
zijn deel en niet met het gehele bedrijf, aangezien 
hij zich niet als enig bedrijfshoofd heeft gevestigd.

Het Hof, aan wie de Belgische rechtbank de pre-
judiciële vraag voorlegde, stelt dat het Unierecht 
zich niet verzet tegen een nationale regeling, 
zoals de Waalse regeling in kwestie, die eerder 
dan de begunstigde het bedrijf als maatstaf 
neemt om de bovengrens van de SBP vast te 
stellen voor de toekenning van aanloopsteun.

Het herinnert eraan dat die steunmaatregelen 
beperkt zijn tot de opstartfase van het bedrijf van 
de jonge landbouwer. Het is niet de bedoeling dat 
ze exploitatiesteun worden of dat de opstart van 

om het even welk landbouwbedrijf wordt bevor-
derd, maar wel dat ze de vestiging van jonge 
landbouwers ondersteunen die dat nodig hebben.

Het Hof voegt daaraan nog toe dat de vaststel-
ling van de bovengrens van de SBP door rekening 
te houden met het gehele bedrijf dezelfde voor-
waarden stelt aan de jonge landbouwers die zich 
alleen vestigen en die zich samen met anderen 
vestigen. De verhoging van de bovengrens van 
de SBP naar 1,5 miljoen voor bedrijven die wor-
den overgenomen door meerdere jonge landbou-
wers is niet in strijd met het gelijkwaardigheids-
beginsel. Het is immers van oordeel dat die twee 
categorieën van jonge landbouwers zich niet in 
dezelfde objectieve situatie bevinden en dat dat 
verschil in behandelingen is gerechtvaardigd 
aangezien de teksten van de Europese verorde-
ningen geen gelijkwaardigheid tussen die situa-
ties voorschrijven. Het Hof is zelfs van oordeel 
dat een gunstigere behandeling van jonge land-
bouwers die zich samen vestigen, overeenstemt 
met de doelstelling om de vestiging van jonge 
landbouwers te ondersteunen, ten opzichte van 
een jonge landbouwer die zich met landbouwers 
vestigt die buiten deze categorie vallen.

In deze zaak heeft het Koninkrijk België geen 
schriftelijke opmerkingen ingediend aangezien 
het Waals Gewest, partij in het hoofdgeding, 
ervoor heeft gekozen om in eigen naam voor 
het Hof tussen te komen.

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-162%252F21&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=332153
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Vervoer – Aanhangige zaken waarin België tussenkomt

2020 2021 2022

/ C-229/21 (Belgische zaak) /

Vervoer

INFORMATIEMA ATSCHAPPIJ

Gegevensbescherming

Arrest van 15 juni 2021, Facebook Ierland e.a., C-645/19 (België, hof van beroep te Brussel)

 F acebook Ireland, Facebook Bel-
gium et Facebook Inc. hebben 
hoger beroep ingesteld bij het 
hof van beroep te Brussel naar 

aanleiding van een veroordeling die de rechtbank 
van eerste aanleg te Brussel ten aanzien van 
hen heeft uitgesproken in het kader van een sta-
kingsvordering die was ingesteld door de voor-
zitter van de Commissie ter bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer (hierna “Privacycom-
missie”). Er werden hun verschillende inbreu-

In 2021 heeft het Hof geen arrest uitgesproken in deze materie in zaken waaraan België heeft deelgenomen.

ken inzake gegevensbescherming verweten, in 
het bijzonder wat betreft de verzameling en het 
gebruik van surfgegevens van Belgische inter-
netgebruikers die al dan niet een Facebookac-
count hebben, via verschillende technologieën, 
zoals cookies, social plug-ins of pixels.

Doordat de EU-verordening 2016/679 betref-
fende de bescherming van natuurlijke personen 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-229%252F21&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=333298
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in verband met de verwerking van persoonsge-
gevens en betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/
EG (algemene verordening gegevensbescher-
ming, hierna “AVG”) in de loop van de procedure 
in werking is getreden, stelt het hof van beroep, 
nadat het zich uitsluitend bevoegd had verklaard 
voor de hogere voorziening van Facebook Bel-
gium, vragen over de invloed van die wijziging 
van de wetgeving op de lopende procedure.

Het hof van beroep verzocht het Hof dus om 
een prejudiciële beslissing om na te gaan of de 
Gegevensbeschermingsautoriteit (de opvolger 
van de Privacycommissie en haar voorzitter) 
voor deze zaak bevoegd blijft, rekening hou-
dend met de inwerkintreding van de AVG en 
van het “één-loketmechanisme” dat is ingesteld 
voor grensoverschrijdende verwerkingen, zoals 
bepaald in artikel 56 AVG. 

In zijn arrest licht het Hof eerst de regel van het 
“één-loketmechanisme” nogmaals toe. Die regel 
heeft de bedoeling om een leidende autoriteit de 
bevoegdheid toe te vertrouwen om een beslissing 
te nemen ten aanzien van een verwerkingsver-
antwoordelijke bij grensoverschrijdende gege-
vensverwerkingen waarbij verschillende nationale 
gegevensbeschermingsautoriteiten zijn betrok-
ken. Die autoriteit moet haar beslissing nemen 
bij consensus van de andere betrokken autoritei-
ten, in het kader van een loyale en doeltreffende 
samenwerking, om te komen tot één beslissing en 
tot een coherente toepassing van de bescherming 
van persoonsgegevens in de Unie. De AVG stelt 
de autoriteit die valt onder de lidstaat waar de 
hoofdvestiging of de enige vestiging van de ver-
werkingsverantwoordelijke (of van de verwerker) 
zich bevindt, aan als leidende autoriteit.

In navolging van het Koninkrijk België stelt het 
Hof niettemin vast dat de AVG onder bepaalde 
voorwaarden aan niet-leidende autoriteiten de 
mogelijkheid geeft om eender welke inbreuk op 
de AVG voor een rechter aanhangig te maken en 
in rechte op te treden. Het komt de verwijzende 
rechter niettemin toe om na te gaan of de Priva-
cycommissie die bevoegdheid wel degelijk bezit 
krachtens de AVG en dat ze samenwerkings-
procedures en coherentiemechanismen in acht 
neemt die door de verordening zijn ingesteld.

Het Hof oordeelt overigens dat de mogelijkheid 
voor een niet-leidende gegevensbeschermings-
autoriteit om een rechtsvordering in te stellen 

niet vereist dat de betrokken grensoverschrij-
dende verwerkingsverantwoordelijke (of diens 
verwerker) een vestiging in die lidstaat heeft, 
maar enkel in de Unie. Het Koninkrijk België 
heeft hetzelfde standpunt verdedigd. 

Het Hof is eveneens van oordeel dat een gege-
vensbeschermingsautoriteit die niet leidend is in 
de zin van het “één-loketmechanisme” in artikel 
56 AVG, een rechtsvordering kan instellen tegen 
een vermeende inbreuk op de verordening bij een 
grensoverschrijdende gegevensverwerking, en 
dat niet enkel ten aanzien van de hoofdvestiging 
van de verwerker die zich op het grondgebied 
van die autoriteit bevindt, maar ook ten aanzien 
van elke andere vestiging van die verantwoorde-
lijke, mits de rechtsvordering betrekking heeft 
op een activiteit die die vestiging uitvoert en 
mits de bovenvermelde autoriteit over een der-
gelijke bevoegdheid beschikt. Het Koninkrijk 
België heeft hetzelfde antwoord aangevoerd.

Op de vraag over de geldigheid van een derge-
lijke actie naar aanleiding van de inwerkintreding 
van de AVG tijdens de procedure, antwoordt het 
Hof, net als het Koninkrijk België, dat de rechts-
vorderingen over een grensoverschrijdende 
gegevensverwerking die de niet-leidende autori-
teiten vóór die inwerkintreding hebben ingesteld, 
kunnen worden voortgezet op grond van richtlijn 
95/46 betreffende de bescherming van natuur-
lijke personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens voor de inbreuken die 
zijn begaan tot de datum van intrekking ervan.

Het Hof erkent bovendien de rechtstreekse door-
werking van de AVG-bepaling die stelt dat elke 
lidstaat aan zijn gegevensbeschermingsautoriteit 
de bevoegdheid toekent om elke AVG-inbreuk te 
vervolgen, ongeacht elke specifieke nationaalrech-
telijke uitvoeringsmaatregel, waarbij het Hof er net 
als het Koninkrijk België aan herinnert dat het Bel-
gische recht in casu een dergelijke bepaling bevat. 

Ten slotte antwoordt het Hof op de vraag of de 
beslissing van een niet-leidende gegevensver-
werkingsautoriteit over een grensoverschrij -
dende gegevensverwerking in de weg kan staan 
van een tegenovergestelde beslissing van een 
leidende autoriteit over diezelfde verwerking, net 
als het Koninkrijk België, dat die vraag onontvan-
kelijk is omdat ze hypothetisch is en geen enkel 
verband houdt met het voorwerp van het geding.
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Gegevensbescherming – Aanhangige zaken waarin België tussenkomt

2019-2020 2021 2022

C-817/19 (Belgische zaak) 
C-148/20
C-148, 149en150/20
C-215en220/20

C-129/21 (Belgische zaak) C-231/22 (Belgische zaak)

Intellectuele 
eigendom

Arrest van 17 juni 2021, C-597/19, M.I.C.M. (België, ondernemingsrechtbank Antwerpen) 

 M ircom, een vennootschap 
die eigenaar is geworden 
van een catalogus films via 
een cessie van schuldvor-

dering, heeft via een gespecialiseerd bedrijf een 
groot aantal IP-adressen verzameld die worden 
gebruikt om films uit die catalogus te delen via 
een peer-to-peernetwerk. Aangezien er bij die 
IP-adressen ook verbindingen van Telenetklan-
ten zijn gebruikt, heeft Mircom de verwijzende 
rechter gevraagd om Telenet te verplichten de 
identificatiegegevens van haar gebruikers te 
bezorgen aan Mircom, zodat zij van die perso-
nen een schadevergoeding kan eisen omdat er 
inbreuk op haar rechten is begaan. 

Hierop stelde de verwijzende rechter aan het 
Hof vragen gesteld over de uitlegging van de 
bepalingen van het Europees recht voor de 
bescherming van intellectuele eigendomsrech-
ten in een dergelijke situatie. 

In zijn arrest oordeelt het Hof eerst en vooral 
dat het uploaden van de onderdelen van eerder 
op een peer-to-peernetwerk geüploade multime-
diabestanden van beschermde werken wel dege-
lijk een “beschikbaarstelling voor het publiek 
van een werk” vormt die wordt beschermd door 
artikel 3, lid 1 van richtlijn 2001/19/EG betref-

fende de harmonisatie van bepaalde aspecten 
van het auteursrecht en de naburige rechten in 
de informatiemaatschappij. Zelfs als de onder-
delen als zodanig onbruikbaar zijn, kan met de 
software voor netwerkdeling makkelijk het vol-
ledige beschermde multimediabestand worden 
gereconstrueerd door alle beschikbare onder-
delen op de computers van alle gebruikers van 
het netwerk samen te voegen. Het Hof stelt dus 
vast dat is voldaan aan de voorwaarden van het 
voornoemde artikel 3 betreffende het (nieuwe en 
voldoende talrijke) publiek van de communicatie.

Wat het verzoek om informatie van Mircom 
betreft, die de rechten voor de inbreuk waarvoor 
ze schadevergoedingen eist niet gebruikt, is het 
Hof van oordeel dat de vennootschap in principe 
gebruik kan maken van alle maatregelen en pro-
cedures die in het Unierecht zijn neergelegd om 
de intellectuele eigendomsrechten te bescher-
men. In die context kan de verwijzende rechter 
een verzoek om informatie zoals dat van Mir-
com niet afwijzen als de rechter vaststelt dat het 
onrechtmatig, ongerechtvaardigd of onredelijk is.

Het Hof voegt nog toe dat het Unierecht de hou-
der van intellectuele eigendomsrechten of een 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-817%252F19&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=333920
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-148%252F20&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=334865
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-148%252F20&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=334865
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-215%252F20&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=335304
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-215%252F20&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=335304
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-129%252F21&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=335582
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Arrest van 6 oktober 2021, Top System, C-13/20 (België, hof van beroep te Brussel)

 T op system is een Belgische 
vennootschap die softwarepro-
gramma’s ontwikkelt en infor-
maticadiensten levert. In het 

kader van een overeenkomst met Selor voor 
de elektronische verwerking van sollicitaties, 
heeft Top System toepassingen ontwikkeld die 
de frameworksoftware “Top system framework” 
(TSF) en andere functionaliteiten, specifiek voor 
de noden van Selor, integreren. Selor heeft een 
licentie om die toepassingen te gebruiken.

Naar aanleiding van verschillende operationele 
problemen met het TSF, die in het kader van de 
integratie en de migratie van de bestaande toe-
passingen naar de nieuwe informaticaomgeving 
van Selor naar boven kwamen, heeft Selor een 
deel van het TSF gedecompileerd om een functie 
te deactiveren die tekortkomingen vertoonde. 
Overwegende dat de Belgische wet houdende de 
omzetting van richtlijn 91/250/EEG betreffende 
de rechtsbescherming van computerprogram-
ma’s (hierna “richtlijn 91/250”) een dergelijke 
decompilatie zonder toestemming van de auteur 
of enkel voor compatibiliteitsdoeleinden verbiedt, 
heeft Top System een vordering ingesteld tegen 
de Belgische Staat om de onwettigheid van die 
decompilatie te laten vaststellen. Voor de Belgi-
sche rechters heeft Selor echter aangevoerd dat 
de betrokken Belgische wet Selor toestaat fouten 
te verbeteren die het gebruik van de toepassing 
voor het beoogde doel onmogelijk maken.

In het kader van die procedure heeft het hof 
van beroep te Brussel het Hof gevraagd of de 
decompilatie van de TSF door Selor in overeen-
stemming is met richtlijn 91/250.

In zijn arrest oordeelt het Hof dat rekening hou-
dend met de handelingen die een decompilatie 
impliceren, artikel 5 van richtlijn 91/250 de recht-
matige verkrijger van een computerprogramma, 
zoals Selor, toestaat om die handeling uit te voe-
ren zonder voorafgaande toestemming van de 
maker van het programma, in het bijzonder wan-
neer het gaat om het verbeteren van fouten die de 
goede werking van dat programma beïnvloeden. 

Het Hof verduidelijkt nog dat er voor die moge-
lijkheid bepaalde vereisten gelden. Een com-
puterprogramma mag dus enkel zonder de toe-
stemming van de maker worden gedecompileerd 
voor zover die decompilatie uitsluitend tot doel 
heeft om fouten te verbeteren die de normale 
werking beïnvloeden, ze noodzakelijk is om het 
programma te gebruiken voor het beoogde doel 
door de rechtmatige verkrijger en de partijen de 
verbetering van dergelijke fouten niet contrac-
tueel hebben geregeld.

Het Koninkrijk België heeft in deze zaak geen 
schriftelijke opmerkingen ingediend.

Intellectuele eigendom – Aanhangige zaken waarin België tussenkomt

2020 2021 2022

C-253en254/20 (Belgische zaken) C-184/21 (Belgische zaak) /

derde in zijn opdracht niet verbiedt om syste-
matisch IP-adressen te registreren van gebrui-
kers van peer-to-peernetwerken die worden ver-
dacht van illegale activiteiten. Het Unierecht 
verbiedt evenmin om aan die houder namen en 
postadressen van die gebruikers mee te delen 
voor de uitoefening van een schadevordering, 
zolang die verzoeken niet onrechtmatig, onge-
rechtvaardigd of onredelijk zijn en zolang ze zijn 
vastgelegd in een nationale rechtsbepaling die 
de Unierechtelijke rechten en plichten beperkt.

In deze zaak stelt het Hof vast dat het Unierecht 
Telenet er niet toe verplicht persoonsgegevens 
van haar klanten mee te delen om inbreuken op 
het auteursrecht te vervolgen, maar het staat 
het nationale recht wel toe om een dergelijke 
verplichting vast te leggen.

Aangezien deze zaak tussen particuliere par-
tijen geen invloed heeft op de Belgische wet-
geving, heeft het Koninkrijk België geen schrif-
telijke opmerkingen ingediend.

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-253%252F20&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=336411
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-184%252F21&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=336803
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SOCIA AL BELEID

Sociaal recht 
Beschikking van het Hof van 21 januari 2021, U.F., C-105/20 (België, Arbeidsrechtbank van Nijvel)

 T ussen januari 2002 en december 
2010 oefent U.F. twee profes-
sionele activiteiten uit en valt 
ze cumulatief onder twee ver-

schillende socialezekerheidsregelingen. Ze is 
enerzijds halftijds werkneemster in loondienst 
als assistente aan de universiteit en anderzijds 
zelfstandige in bijberoep als advocate bij de 
Brusselse balie. Naar aanleiding van de geboorte 
van haar kind op 1 maart 2006 ontvangt U.F. een 
moederschapsuitkering die is berekend op basis 
van de regeling voor werknemers in loondienst. 
Teneinde haar periode van moederschapsver-
lof adequaat te dekken, dient U.F. eveneens, in 
haar hoedanigheid als halftijdse zelfstandige, 
een aanvraag in voor de toekenning van een 
forfaitaire uitkering in het kader van de moeder-
schapsverzekering, wat haar wordt geweigerd. 
Ze gaat in beroep tegen die beslissing.

In het kader van dit geding stelt de arbeidsre-
chtbank het Hof de vraag of er sprake is van dis-
criminatie omdat enerzijds deeltijds werkende 

zelfstandigen in bijberoep die verplicht evenveel 
sociale bijdragen betalen als zelfstandigen in 
hoofdberoep, geen moederschapsuitkering ont-
vangen en anderzijds deeltijds werkende zelfs-
tandigen in hoofdberoep, het volledige bedrag 
van de moederschapsuitkering ontvangen.

Via een beschikking, en het standpunt van het 
Koninkrijk België volgend , herinnert het Hof 
aan zijn vaste rechtsspraak inzake de prejudi-
ciële verwijzing, volgens dewelke de verwijzende 
rechter voldoende duidelijk en precies het ver-
band moet uitleggen tussen het Unierecht en 
de nationale wetgeving die in het hoofdgeding 
aan de orde is en ook de redenen waarom de 
verwijzende rechter het voor de beslechting van 
het hoofdgeding noodzakelijk acht om uitlegging 
te vragen van de bepalingen en Unierechtelijke 
handelingen die in de prejudiciële vragen zijn 
vermeld. Het Hof stelt vast dat dit in casu niet 
het geval is en verklaart dus dat het verzoek om 
een prejudiciële beslissing kennelijk niet-ont-
vankelijk is.

Arrest van het Hof van 11 februari 2021, Katoen Natie Bulk Terminals en General Services Antwerp en 
Middlegate Europe, C-407/19 en C-471/19 (België, Raad van State en Grondwettelijk Hof)

 D e Belgische Raad van State 
en het Grondwet tel i jk Hof 
vroegen zich in deze twee 
zaken af of de erkenning van 

havenarbeiders in Belgische havens in overeen-
stemming is met het EU-recht. In de Belgische 
havens kunnen havenarbeiders op twee manie-
ren worden tewerkgesteld: ofwel maken de 
havenarbeiders deel uit van een pool, indien ze 
worden erkend door een paritair samengestelde 

commissie, waarvan de leden door werkgevers 
en werknemers worden aangewezen; ofwel 
worden ze rechtstreeks aangeworven door de 
werkgever. Echter, voor deze laatste categorie 
gelden er andere regels. Zo wordt de duurtijd 
van hun erkenning beperkt tot de duurtijd van de 
arbeidsovereenkomst, zodat telkens een nieuwe 
erkenningsprocedure moet worden aangevat.
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Beschikking van het Hof van 23 april 2021, Centre d’Enseignement Secondaire 
Saint-Vincent de Soignies ASBL, C-471/20 (België, Arbeidshof Bergen)

Het Koninkrijk België verdedigde de Belgische 
wetgeving. Het Hof kwam echter tot een meer 
genuanceerd besluit. Het Hof oordeelde dat 
het voorbehouden van havenarbeid aan erkende 
havenarbeiders verenigbaar kan zijn met het 
EU-recht, maar stelde een belangrijke voor-
waarde: de veiligheid in de havengebieden moet 
hiermee worden nagestreefd, alsook het voor-
komen van arbeidsongevallen. 

Ook alle voorwaarden die in de Belgische regel-
geving worden opgelegd bij de erkenning van 
havenarbeiders, worden door het Hof te wor-
den aanvaard, op één na: de betrokkenheid van 
een paritair samengestelde administratieve 
commissie, aangezien het hierdoor moeilijker 
wordt voor havenbedrijven om te werken met 
buitenlandse werknemers en voor buitenlandse 
havenbedrijven om zich in België te vestigen.

 N a meerdere jaren in België te 
hebben gewerkt als opvoeder 
in het Centre d’Enseignement 
Secondaire Saint-Vincent de 

Soignies ASBL (hierna “onderwijscentrum”) 
werd het contract van F.S. beëindigd. Daarop 
verzoekt deze om de uitbetaling van achter-
stallig loon voor nachtwerk, maar de werkgever 
weigert dat verzoek in te willigen. Het Belgi-
sche gerecht is van oordeel dat uit de recht-
spraak van het Hof blijkt dat een wachtdienst 
op de werkplek als arbeidstijd moet worden 
beschouwd. Aangezien F.S. en het onderwijs-
centrum van mening verschillen over de afba-
kening van de referentieperiode waarvoor de 
gemiddelde arbeidsduur van F.S. moet worden 
berekend, stelt de rechtbank waarbij het geschil 
in beroep aanhangig werd gemaakt, een vraag 
aan het Hof.

Het Hof is van oordeel dat het antwoord op de 
gestelde vraag duidelijk kan worden afgeleid 
uit de rechtspraak en geen ruimte aan enige 
redelijke twijfel laat. Het Hof doet uitspraak via 
beschikking zonder de procedure te openen. 
Vandaar kon het Koninkrijk België in deze zaak 
niet tussenkomen. 

Op basis van de arresten die zijn gewezen in 
de zaken C-428/09 en C-585/19 oordeelt het 

Hof eerst en vooral dat de activiteit van een 
opvoeder in een internaat die ‘s nachts toezicht 
moet houden op de internaatleerlingen, binnen 
het toepassingsgebied valt van artikel 17, lid 3, 
onder b), van richtlijn 2003/88/EG betreffende 
een aantal aspecten van de organisatie van 
de arbeidstĳd (hierna “richtlijn 2003/88”). Die 
bepaling voorziet in een afwijking van de refe-
rentieperiode waarmee rekening moet worden 
gehouden voor noodzakelijke activiteiten om 
de continuïteit van de dienst of de productie te 
waarborgen. De tweede prejudiciële vraag, met 
name of artikel 18 van richtlijn 2003/88, dat 
de afwijkingen bij collectieve overeenkomsten 
betreft, zich ertegen verzet dat een periode van 
een jaar wordt opgelegd krachtens het nationale 
recht, zoals een referentieperiode om de weke-
lijkse duur van het werk van een opvoeder bij 
een internaat te berekenen, rekening houdend 
met de bijzonderheden van de compenserende 
rustperiode waar die werknemer van geniet, 
verklaart het Hof niet-ontvankelijk. In het kader 
van die vraag biedt de verwijzingsbeslissing, 
in tegenstelling tot de vereisten van artikel 94 
van het Reglement voor de procesvoering van 
het Hof, geen enkele, ook maar korte, uitleg 
over elementen die onder het nationale recht 
vallen en waarmee rekening zou moeten worden 
gehouden om een afdoende antwoord te bieden 
aan de verwijzende rechter.

Arrest van het Hof van 20 mei 2021, Format, C-879/19 (Polen)

 E en Pool, woonachtig in Polen, 
werkte voor de Poolse f irma 
Format in het kader van één 
arbeidsovereenkomst eerst in 

Frankrijk, vervolgens in het Verenigd Konink-
rijk en tot slot opnieuw in Frankrijk. De vraag 
stelde zich of deze werknemer moest worden 
beschouwd als werkzaam op het grondgebied 
van telkens één lidstaat, of als werkzaam op het 
grondgebied van twee of meer lidstaten. 

Overeenkomstig de rechtspraak van het Hof 
dient deze beoordeling te gebeuren aan de hand 
van een aantal elementen: “de duur van de tijd-
vakken en de aard van de werkzaamheden in 
loondienst zoals die zijn vastgelegd in de con-
tractdocumenten alsook, in voorkomend geval, 
de daadwerkelijk uitgeoefende werkzaamheden, 
met name de wijze waarop de tussen de werkge-
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ver en de betrokken werknemer gesloten arbeids-
overeenkomsten in de praktijk in het verleden 
zijn uitgevoerd, de omstandigheden waaronder 
deze overeenkomsten zijn gesloten en, meer 
in het algemeen, de kenmerken en wijzen van 
uitvoering van de door de betrokken onderne-
ming verrichte werkzaamheden”. In het voorlig-
gende geval werkte de werknemer in Frankrijk 
eerst gedurende ongeveer dertien maanden en 
vervolgens bijna twee jaar. Tussenin werkte hij 

gedurende ongeveer twee maanden in het Ver-
enigd Koninkrijk. Aangezien de duur van deze 
onderbreking van de werkzaamheden in Frank-
rijk niet meer dan twaalf maanden bedraagt, 
kan volgens het Hof worden besloten dat hij 
nagenoeg al zijn werkzaamheden uitoefende 
op het grondgebied van één lidstaat. Ook het 
Koninkrijk België was van mening dat er in casu 
geen sprake was van werkzaamheden op twee 
of meerdere grondgebieden.

Beschikking van het Hof van 10 juni 2021, Habitations sociales du Roman Païs,
C-104/20 (België, Arbeidsrechtbank van Nijvel) 

 I n 1995 neemt de Belgische vennoot-
schap Habitations Sociales du Roman 
Païs (hierna “HSRP”) S.D. in dienst als 
arbeiderbegeleider met een voltijdse 

arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. S.D. 
wordt van bij aanvang ter beschikking gesteld van 
de Régie de Quartier de Tubize (Buurtregie van 
Tubeke, hierna “de Regie”). Die terbeschikking-
stelling eindigt in november 2015, en in januari 
2016 wordt S.D. ontslagen door HSRP. S.D. spant 
een rechtsgeding aan en eist van zijn voormalige 
werkgever achterstallig loon voor overuren en 
nachtwerk. S.D. is bovendien van oordeel dat de 
arbeidsovereenkomst waarmee hij ter beschik-
king werd gesteld van de Regie, onwettig is 
ten aanzien van de Belgische wet betreffende 
de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter 
beschikking stellen van werknemers ten behoeve 
van gebruikers. Die wet bepaalt dat natuurlijke 
personen of rechtspersonen geen werknemers 
in dienst mogen nemen om ze ter beschikking te 
stellen van gebruikers die over die werknemers 
enig gezag van de werkgever uitoefenen, ten-
zij het een uitzendbureau betreft en volgens de 
strikte voorwaarden uit hoofdstukken I en II van 
die wet. In tegenstelling tot wat HSRP beweert, 
beweert S.D. dat noch HSRP zelf, noch de Regie 
mag afwijken van de toepassing van die wet. Der-

halve meent S.D. dat er met de Regie een arbeids-
overeenkomst van onbepaalde duur is ontstaan 
terwijl laatstgenoemde en HSRP hoofdelijk ver-
plicht zijn de lonen, voordelen en vergoedingen 
te betalen die aan S.D. verschuldigd zijn. 

Naar aanleiding van het geding vraagt de 
arbeidsrechtbank aan het Hof of artikel 1315 van 
het Belgisch burgerlijk wetboek ingaat tegen 
richtli jn 2003/88/EG betreffende sommige 
aspecten van de organisatie van de arbeidstĳd, 
gelezen in het licht van artikel 31, tweede lid van 
het Handvest (rechtvaardige en billijke arbeids-
omstandigheden en voorwaarden) en van richt-
lijn 89/391/EEG betreffende de tenuitvoerleg-
ging van maatregelen ter bevordering van de 
verbetering van de veiligheid en de gezondheid 
van de werknemers op het werk, aangezien dat 
artikel niet voorziet in omkering van de bewijs-
last wanneer een werknemer stelt dat er sprake 
is van overschrijding van de normale arbeidstijd. 

Tijdens de procedure heeft de arbeidsrechtbank 
aan het Hof meegedeeld dat het haar verzoek 
om een prejudiciële beslissing intrekt. Daarop 
heeft het Hof een beschikking gewezen tot 
schrapping van de zaak uit het register.

Arrest van het Hof van 11 november 2021, Dublin City Council, C-214/20 (Ierland)

 M.G. is een op oproep-
basis werkzame 
b r a n d w e e r m a n 

die deeltijds in dienst is van de gemeenteraad 
van Dublin. Hij staat krachtens een systeem 
van oproepbaarheid en permanente bereikbaar-
heid ter beschikking van het brandweerkorps 
van de kazerne die hem heeft opgeleid. Hij is 
niet verplicht om zich tijdens zijn perioden van 
oproepdienst op een bepaalde plaats te bevin-
den, maar moet bij een noodoproep om uit te 

rukken voor een interventie trachten om binnen 
vijf minuten na de oproep en in elk geval binnen 
maximaal tien minuten op de kazerne te zijn. Hij 
mag als zelfstandige of voor een tweede werk-
gever een beroepsactiviteit uitoefenen, voor 
zover deze activiteit gemiddeld niet meer dan 
48 uur per week bedraagt. M.G. moet bovendien 
op “redelijke afstand” van de kazerne van zijn 
korps wonen en werken teneinde op tijd op de 
kazerne te kunnen zijn.
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Naar aanleiding van een verzoek van M.G. in die 
richting wenst de verwijzende rechter in wezen 
te vernemen of artikel 2, punt 1, van richtlijn 
2003/88/EG betreffende een aantal aspecten 
van de organisatie van de arbeidstĳd (hierna 
“richtlijn 2003/88”) aldus moet worden uitge-
legd dat een door een oproepbare brandweer-
man vervulde periode van oproepdienst waarin 
hij permanent bereikbaar moet zijn en tijdens 
welke hij met toestemming van zijn werkgever 
een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent, 
maar in geval van een noodoproep binnen ten 
hoogste tien minuten op zijn kazerne moet zijn, 
“arbeidstijd” vormt in de zin van deze bepaling.

Het Hof herinnerde eraan dat wat de kwalifica-
tie van de perioden van oproepdienst betreft 
het begrip “arbeidstijd” in de zin van richtlijn 
2003/88 ook ziet op alle perioden van oproep-
dienst (inclusief die waarbij de werknemer per-
manent bereikbaar moet zijn) waarin de ver-
plichtingen die de werknemer worden opgelegd 
van dien aard zijn dat zij een objectieve en aan-
zienlijke impact hebben op zijn mogelijkheden 
om tijdens die perioden de tijd waarin geen 
beroepswerkzaamheden van hem worden ver-
langd, vrij in te vullen en aan zijn eigen interes-
ses te besteden. In overeenstemming met het 
Belgische standpunt heeft het Hof daaruit afge-
leid dat de verwijzende rechter moest beoorde-

len of dat in deze zaak het geval was. Het voegt 
ook toe dat de aan M.G. geboden mogelijkheid 
om tijdens zijn perioden van oproepdienst een 
andere beroepsactiviteit uit te oefenen een 
belangrijke aanwijzing vormde dat de concrete 
regels van het systeem van permanente bereik-
baarheid voor deze werknemer geen grote ver-
plichtingen meebrachten die aanzienlijke gevol-
gen hebben voor het beheer van zijn tijd. Het 
Hof heeft eveneens aan de verwijzende rechter 
als aanwijzing gegeven dat M.G. zich tijdens de 
perioden van oproepdienst waarin hij permanent 
bereikbaar dient te zijn op geen enkel moment 
op een bepaalde plaats hoeft te bevinden, dat 
hij niet verplicht was om deel te nemen aan alle 
interventies die vanuit zijn kazerne worden uit-
gevoerd, objectieve elementen kunnen zijn op 
grond waarvan kan worden geoordeeld dat hij 
in staat is om tijdens die perioden deze andere 
beroepsactiviteit in overeenstemming met zijn 
eigen interesses te ontwikkelen en daaraan een 
aanzienlijk deel van de betrokken tijd te beste-
den. Dat is echter anders indien de gemiddelde 
frequentie van de noodoproepen en de gemid-
delde duur van de interventies de daadwerke-
lijke uitoefening verhinderen van een beroeps-
activiteit die kan worden gecombineerd met het 
beroep van oproepbare brandweerman, hetgeen 
de verwijzende rechter moet beoordelen.

Arrest van het Hof van 18 november 2021, Belgische Staat (pilotenopleiding),
C-413/20 (België, rechtbank van eerste aanleg te Brussel)

 O p een niet nader genoemde 
datum begonnen de voorma-
lige leerlingen een vliegoplei-
ding bij Bluetail Flight School, 

een door het Directoraat-generaal Luchtvaart 
van de FOD Mobiliteit en Vervoer (hierna “DGLV”) 
erkende opleidingsorganisatie, waarvan de oplei-
dingshandboeken voor de jaren 2014 en 2016 door 
het DGLV zijn goedgekeurd. Deze opleiding moest 
hen in staat stellen een bewijs van bevoegdheid 
als piloot voor commercieel luchtvervoer, het 
zogenaamde bewijs van bevoegdheid CPL(A), 
te behalen. Hoewel ze waren geslaagd voor hun 
vaardigheidstest, heeft de DGLV toch geweigerd 
hun dat bewijs af te geven omdat het aantal uur 
instrumenttijd dat elk van de voormalige leerlin-
gen had gevolgd, minder bedroeg dan de 115 uur 
die zijn vereist op grond van aanhangsel 3, deel 
A, lid 9, onder e), van bijlage I bij verordening nr. 
1178/2011 tot vaststelling van technische eisen 
en administratieve procedures met betrekking tot 
de bemanning van burgerluchtvaartuigen, over-

eenkomstig verordening (EG) nr. 216/2008 (hierna 
“verordening nr. 1178/2011”). De DGLV was van 
oordeel dat de in een FNPT II uitgevoerde uren die 
het maximumaantal van 55 uur als bedoeld in de 
eerste volzin van punt 9 overschrijden, namelijk 
niet in aanmerking komen voor de berekening 
van de in punt 9, e), vastgestelde minimumeis 
van 115 uur instrumenttijd. Dat bewijs werd hun 
uiteindelijk afgegeven naar aanleiding van een 
gerechtelijke procedure in kortgeding. De Belgi-
sche Staat is daarna echter een procedure begon-
nen voor de Franstalige rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel om de voormalige leerlingen 
hun bewijzen van bevoegdheid te laten terugge-
ven, aangezien de Belgische Staat van oordeel 
was dat ze hun opleiding moesten voltooien met 
instrumentinstructie in een luchtvaartuig en ver-
volgens opnieuw de vaardigheidstest moesten 
afleggen. De rechtbank van eerste aanleg achtte 
het opportuun verschillende prejudiciële vragen 
aan het Hof te stellen.
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De rechtbank wilde allereerst weten of het aan-
hangsel 3, deel A, punt 9, onder e), van bijlage I 
bij verordening nr. 1178/2011 aldus moest wor-
den uitgelegd dat het mogelijk is om voor de 
in deze bepaling bedoelde 115 uur instrument-
tijd meer dan 55 uur simulatortijd mee te tellen 
bovenop de 40 uur instrumentinstructie en de 
15 uur onderlinge samenwerking van de beman-
ning die op de grond mogen worden uitgevoerd. 
Zoals het Koninkrijk België aanvoerde, was het 
Hof van oordeel dat dat niet het geval is.

Ten tweede wilde de rechtbank weten of dat aan-
hangsel aldus moet worden uitgelegd dat, wan-
neer een kandidaat de vaardigheidstest heeft 
afgelegd alvorens alle vereiste opleidingsuren te 
hebben volbracht, hem het bewijs van bevoegd-
heid CPL(A) kan worden verleend zodra hij zijn 
opleiding heeft voltooid, zonder dat hij de betref-
fende vaardigheidstest opnieuw moet afleggen. 
In overeenstemming met het standpunt van Het 
Koninkrijk België was het Hof van oordeel dat de 
vaardigheidstest opnieuw moest worden afge-
legd zodra de opleiding was afgerond.

Sociaal recht – Aanhangige zaken waarin België tussenkomt 

2020 2021 2022

C-344/20 (Belgische zaak) C-377/21 (Belgische zaak)
C-410/21 (Belgische zaak)

C-148/22 (Belgische zaak)

Sociale zekerheid
Arrest van het Hof van 3 juni 2021, Team Power Europe, C-784/19 (Bulgarije)

 I n deze zaak moest het Hof zich bui-
gen over de vraag of een Bulgaars 
uitzendkantoor dat geen werkne-
mers tewerkstelde in Bulgarije en 

enkel werknemers uitstuurde naar ondernemin-
gen in Duitsland, zich kon beroepen op de det-
acheringsuitzondering in artikel 12, lid 1, van 
verordening nr. 883/2004 (hierna “verordening 
nr. 883/2004”) betreffende de coördinatie van 
de socialezekerheidsstelsels. Hierdoor zouden 
deze werknemers onder het Bulgaarse sociale-
zekerheidsrecht vallen. De detacheringsuitzon-
dering wijkt af van de algemene regel dat op een 
werknemer de socialezekerheidswetgeving van 
het werkland van toepassing is.

In het bijzonder werd het Hof gevraagd wan-
neer een uitzendkantoor zijn werkzaamheden 
normaal in de vestigingslidstaat verricht. Deze 
voorwaarde moet namelijk zijn vervuld om als 
onderneming een beroep te kunnen doen op de 
detacheringsuitzondering. Artikel 14, lid 2, van 
verordening nr. 987/2009 tot vaststelling van 
de wijze van toepassing van verordening nr. 
883/2004 verduidelijkt deze voorwaarde en stelt 
dat deze pas is vervuld indien de werkgever sub-
stantiële activiteiten verricht in de vestigingslid-
staat. Zuiver interne beheersactiviteiten worden 
niet in rekening gebracht bij de beoordeling van 
deze voorwaarde. 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-344%252F20&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=341493
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-377%252F21&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=342288
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-410%252F21&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=342545
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-148%252F22&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=10587190


51

Sociale zekerheid – Aanhangige zaken waarin België tussenkomt

Beroepen wegens niet-nakoming – Aanhangige zaken waarin België tussenkomt

2020 2021 2022

/ C-661/21 (Belgische zaak) /

2020 2021 2022

/ / /

Het Hof oordeelde dat de kernactiviteiten van 
een uitzendkantoor bestaan uit de selectie, wer-
ving en het ter beschikking stellen van werk-
nemers. Selectie en werving worden bijgevolg 
door het Hof, in tegenstelling tot het Koninkrijk 
België, niet beschouwd als activiteiten van zui-
ver administratieve aard. Niettemin komt het 
Hof vervolgens tot hetzelfde besluit als het 
Koninkrijk België: een uitzendkantoor levert pas 
substantiële werkzaamheden in de vestigings-
lidstaat indien het “in noemenswaardige mate” 

uitzendkrachten ter beschikking stelt van onder-
nemingen die eveneens in deze lidstaat zijn 
gevestigd die daar hun activiteiten uitoefenen. 
Verder stelde het Hof dat het voordeel van de 
detacheringsuitzondering forum shopping niet 
mag mogelijk maken. Dit zou anders immers 
kunnen leiden tot een neerwaartse druk op de 
socialezekerheidsstelsels. Daarenboven zou 
het voor ondernemingen voordeliger worden 
om uitzendkrachten in te zetten in plaats van 
rechtstreeks werknemers aan te trekken.

BEROEPEN WEGENS NIET-NAKOMING

Beroepen tot nietigverklaring – Aanhangige zaken waarin België tussenkomt

2016-2020 2021 2022

T-131/16RENV 
T-364/20

T-14/21
T-163/21

T-125/22

BEROEPEN TOT NIETIGVERKLARING

In 2021 heeft het Hof geen arrest uitgesproken in beroepen waaraan België heeft deelgenomen.

In 2021 heeft het Hof geen arrest uitgesproken in beroepen waaraan België heeft deelgenomen.

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-661%252F21&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=342995
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=T&num=T-131%252F16&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=344424
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=T&num=T-364%252F20&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=345872
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=T&num=T-14%252F21&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=346749
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=T&num=T-163%252F21&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=347290
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=T&num=T-125%252F22&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=1294310
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TUSSENKOMSTEN IN DIRECTE ZAKEN

Arrest van het Gerecht van 27 januari 2021, Polen/Commissie,T-699/17

 D e Republiek Polen ,  onder-
steund door de Republiek 
Bulgarije en Hongarije, vordert 
bij het Gerecht de nietigverkla-

ring van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1442 tot 
vaststelling van BBT-conclusies (beste beschik-
bare technieken) op grond van richtlijn 2010/75/
EU voor grote stookinstallaties (hierna “Uitvoe-
ringsbesluit 2017/1442”). De Commissie, onder-
steund door het Koninkrijk België, de Franse 
Republiek en het Koninkrijk Zweden, pleitte voor 
de verwerping van het beroep. 

In haar eerste middel voert de Republiek Polen 
aan dat het Uitvoeringsbesluit 2017/1442 is vast-
gesteld in strijd met de in artikel 16, leden 4 
en 5, VEU en artikel 3, leden 2 en 3, van Proto-
col nr. 36 betreffende de overgangsbepalingen 
(hierna: “Protocol nr. 36”) neergelegde regels 
inzake stemming bij gekwalificeerde meerder-
heid. De Republiek Polen meent namelijk dat, om 
de regels inzake gekwalificeerde meerderheid 
van artikel 3, lid 3, van dit Protocol te kunnen 
toepassen, een lidstaat dit gewoon moet aanvra-
gen binnen de in artikel 3, lid 2, ervan gestelde 
termijn, namelijk tussen 1 november 2014 en 31 
maart 2017. Aangezien de Republiek Polen een 
dergelijke aanvraag had ingediend op 30 maart 
2017, hadden die regels inzake gekwalificeerde 
meerderheid op 28 april 2017 moeten worden 
toegepast tijdens de stemming over het ontwerp 
van het bestreden Uitvoeringsbesluit 2017/1442.

In tegenstelling tot wat de Commissie, het 
Koninkrijk België, de Franse Republiek en het 
Koninkrijk Zweden hadden aangevoerd, aan-
vaardt het Gerecht het eerste middel van de 
Republiek Polen. Het Gerecht is namelijk van 
oordeel dat uit de teleologische uitlegging van 
artikel 3, lid 2, van Protocol nr. 36 volgt dat Pro-
tocol nr. 36 volgens zijn – enige – overweging 
tot doel heeft “de overgang [te regelen] van, 
enerzijds, de institutionele bepalingen van de 
Verdragen die van toepassing zijn tot de inwer-
kingtreding van het Verdrag van Lissabon naar, 
anderzijds, de bepalingen van bedoeld Verdrag”. 
Daartoe verleent artikel 3, lid 2, van Protocol nr. 
36 een lidstaat het recht om in de periode van 
1 november 2014 tot en met 31 maart 2017 te 
vragen om de in artikel 3, lid 3, van dit proto-
col omschreven gekwalificeerde meerderheid 
te hanteren, die overeenstemt met die van het 

Verdrag van Nice. Dit impliceert noodzakelijker-
wijs dat, wanneer een lidstaat een dergelijk ver-
zoek indient, de stemming volgens deze regels 
verloopt, zelfs indien deze na 31 maart 2017 
plaatsvindt. Enkel deze uitlegging kan namelijk 
verzekeren dat een lidstaat dit recht gedurende 
heel die periode – tot op de laatste dag ervan – 
effectief kan uitoefenen.

Het Gerecht vervolgt dat deze conclusie tevens 
steun vindt in een contextuele uitlegging van de 
betrokken bepaling. Artikel 3, lid 2, van Protocol 
nr. 36 past met name in het kader van de drie 
overgangsfasen voor de inwerkingtreding van de 
door het Verdrag van Lissabon voorgeschreven 
regels inzake gekwalificeerde meerderheid. 

Tot slot, zo oordeelt het Gerecht, vindt deze uit-
legging steun in het rechtszekerheidsbeginsel, 
dat vereist dat rechtsregels duidelijk en nauw-
keurig zijn en dat de toepassing ervan voor de 
justitiabelen voorzienbaar is.

Het Gerecht vernietigt aldus Uitvoeringsbesluit 
2017/1442 en stelt dat de gevolgen van het 
bestreden besluit dienen te worden gehand-
haafd totdat, binnen een redelijke termijn van 
ten hoogste twaalf maanden na de uitspraak 
van het onderhavige arrest, een nieuwe hande-
ling ter vervanging daarvan in werking treedt 
die wordt vastgesteld volgens de regels van de 
gekwalificeerde meerderheid die zijn neerge-
legd in artikel 3, lid 3 van Protocol nr. 36.
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Arrest van het Hof van 15 juli 2021, Commissie/Polen, C-791/19

 I n deze zaak stelt de Commissie bij 
het Hof een beroep wegens niet-na-
koming in tegen Polen. De Commis-
sie, ondersteund door België, is van 

oordeel dat Polen met de invoering van een 
nieuwe tuchtregeling voor de rechters van het 
Poolse Hooggerechtshof en voor de rechters 
van de gewone rechterlijke instanties, zijn ver-
plichtingen krachtens het Unierecht en in het 
bijzonder deze uit hoofde van de artikelen 19, lid 
1, tweede alinea, VEU en 267, tweede en derde 
alinea, VWEU, niet nakomt. 

 In zijn arrest aanvaardt het Hof alle grieven 
die de Commissie had geformuleerd en stelt 
het vast dat Polen de verplichtingen die het 
Unierecht oplegt, niet is nagekomen. Het Hof 
oordeelt meer bepaald dat de tuchtkamer van 
het Hooggerechtshof de onpartijdigheid en 
onafhankelijkheid niet volledig kan waarbor-
gen en, in het bijzonder, direct of indirect kan 
worden beïnvloed door de Poolse wetgevende 
en uitvoerende macht. Het Hof oordeelt even-
eens dat de tuchtregeling de mogelijkheid biedt 

om de inhoud van rechterlijke beslissingen te 
kwalificeren als een tuchtrechtelijk te vervolgen 
beroepsfout en aldus kan worden gebruikt om 
politieke controle uit te oefenen over de rech-
terlijke beslissingen of om druk uit te oefenen 
op de rechters, teneinde hun beslissingen te 
beïnvloeden, en zo afbreuk kan doen aan de 
onafhankelijkheid van de betrokken rechterlijke 
instanties. Bovendien waarborgt de ingevoerde 
wetgeving niet dat tuchtzaken tegen rechters 
van de gewone rechterlijke instanties binnen 
een redelijke termijn worden behandeld en even-
min dat het recht op verweer van de beklaagde 
rechters wordt nageleefd. Tot slot oordeelt het 
Hof dat de nationale rechters worden blootge-
steld aan tuchtprocedures doordat ze hebben 
beslist om bij het Hof een prejudiciële verwij-
zing aanhangig te maken, wat afbreuk doet aan 
hun recht en, desgevallend, aan hun plicht om 
zich tot het Hof te richten en eveneens aan de 
samenwerking tussen nationale rechterlijke 
instanties en het Hof, dat is geregeld in de Ver-
dragen om de eenvormige uitlegging en de volle 
uitwerking van het Unierecht te waarborgen.

Tussenkomsten in directe zaken - Aanhangige zaken waarin België tussenkomt

2019-2020 2021 2022

C-743/19
C-24/20

C-204/21 /

HOGERE VOORZIENINGEN

Arrest van het Hof van 22 juni 2021, Venezuela/Raad, C-872/19P 

 G ezien de voortdurend verslech-
terende toestand inzake men-
senrechten, de rechtsstaat en 
de democratie, legt de Raad 

van de Europese Unie Venezuela beperkende 
maatregelen op via verordening 2017/2063 
betreffende beperkende maatregelen in het licht 
van de situatie in Venezuela (hierna “verordening 
2017/2063”). Venezuela stelde voor het Gerecht 
van de EU een beroep tot nietigverklaring van 
verordening 2017/2063 in voor zover de bepa-
lingen van die verordening haar betreffen. Het 
Gerecht verklaarde dat beroep niet-onontvanke-

lijk omdat de litigieuze bepalingen geen recht-
streekse gevolgen hebben voor de rechtspositie 
van Venezuela (zaak T-65/18). Nadat Venezuela 
een hogere voorziening had ingesteld, heeft het 
Hof zich uitgesproken over de ontvankelijkheids-
criteria die zijn vastgelegd in artikel 263, vierde 
alinea, VWEU, in het kader van een beroep tot 
nietigverklaring dat een derde land instelt tegen 
beperkende maatregelen die de Raad oplegt in 
het licht van de toestand in dat land. 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-743%252F19&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=347748
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-24%252F20&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=348158
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-204%252F21&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=349423
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Zoals ook het Koninkrijk België heeft betoogd, 
oordeelt het Hof dat Venezuela mag worden 
beschouwd als een rechtspersoon in de zin van 
artikel 263, vierde lid, VWEU, en dat het land der-
halve procesbevoegdheid moet hebben wanneer 
is voldaan aan de andere voorwaarden uit die 
bepaling. Anders dan het door het Koninkrijk 
België verdedigde standpunt oordeelt het Hof 

echter dat de beperkende maatregelen recht-
streekse gevolgen hebben voor de rechtsposi-
tie van Venezuela, waardoor het land het recht 
heeft om verordening 2017/2063 aan te vechten. 

Het Hof verklaart het arrest dus nietig en ver-
wijst de zaak terug naar het Gerecht voor een 
uitspraak ten gronde. 

Arrest van 16 september 2021, Commissie tegen België, C-337/19P

 S inds 2005 bestaat er in België een 
systeem om Belgische entiteiten 
van multinationale groepen vrij te 
stellen van de vennootschapsbe-

lasting op overwinst (excess profit rulings). Die 
vrijstelling wordt verleend via een voorafgaande 
beslissing (ruling) van de Belgische belastingau-
toriteiten op voorwaarde dat die vennootschappen 
het bestaan van een nieuwe situatie op het gebied 
van creatie van werkgelegenheid, investeringen of 
ook de verplaatsing van de hoofdvestiging naar 
België geldend kunnen maken. Overwinst is winst 
die de verwachte winst van vergelijkbare auto-
nome ondernemingen die zich in vergelijkbare 
omstandigheden bevinden, overstijgt.

Het Gerecht verklaarde bij een arrest van 14 febru-
ari 2020 de beslissing 2016/1699 van de Commis-
sie (betreffende de staatssteunregeling inzake 
vrijstelling van overwinst door België ten uitvoer 
gelegd) nietig; het Gerecht beschouwt dat fiscale 
systeem als een steunregeling die niet verenig-
baar is met de Verdragen. De Commissie diende 
daarop een hogere voorziening in bij het Hof 
omdat het Gerecht, aangezien het stelde dat dat 
systeem geen aanvullende uitvoeringsmaatregelen 
behoefde en dat geen stelselmatige benadering 
van de Belgische autoriteiten impliceerde, blijk had 
gegeven van een onjuiste rechtsopvatting in de 
uitlegging van de definitie van een steunregeling.

In zijn arrest geeft het Hof gevolg aan de hogere 
voorziening en oordeelt het dat het Gerecht blijk 
heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting 
door de argumenten van de Commissie te ver-
werpen om het bestaan van een steunregeling 
vast te stellen. Het herhaalt de drie voorwaar-
den die het begrip “steunregeling” kenmerken 
en stelt vast dat het Gerecht elke voorwaarde 
onjuist heeft uitgelegd.

Eerst en vooral stelt het Hof - wat betreft de eis 
van een “regeling” om de steun individueel te ver-
lenen - vast dat het Gerecht zijn analyse heeft 
beperkt tot de enige normatieve handelingen die 
in de beslissing werden aangehaald, zonder de 
analyse daarbij uit te breiden naar de administra-
tieve praktijken terwijl die een stelselmatige bena-
dering aan het licht kunnen brengen. Het Gerecht 
heeft het begrip “regeling” dus onjuist uitgelegd.

Wat vervolgens de voorwaarde van het ontbre-
ken van verdere uitvoeringsmaatregelen betreft, 
merkt het Hof op dat het Gerecht er geen reke-
ning mee heeft gehouden dat de excess profit 
ruling wordt gekenmerkt door het stelselmatige 
verlenen van vrijstellingen door de Belgische 
belastingdienst zodra er aan de voorwaarden is 
voldaan en daardoor niet de passende conclu-
sies heeft getrokken, namelijk dat de Belgische 
belastingautoriteiten in feite over geen enkele 
beoordelingsmarge beschikten.

Wat ten slotte de voorwaarde van de algemene en 
abstracte omschrijving van begunstigden betreft, 
besluit het Hof dat de onjuiste rechtsopvattingen 
waarvan het Gerecht blijk heeft gegeven bij de 
eerste twee voorwaarden tot een onjuiste beoor-
deling van dat aspect hebben geleid. Het Hof voegt 
daaraan toe dat de steekproef van rulings van de 
Commissie om het bestaan van een stelselmatige 
benadering aan te tonen representatief was, in 
tegenstelling tot wat het Gerecht heeft geoordeeld. 

Bijgevolg verklaart het Hof het arrest van 14 
februari 2020 nietig en verwijst het de zaak 
naar het Gerecht om het Gerecht een beslissing 
te laten nemen over de middelen met betrek-
king tot de kwalificatie van het systeem van de 
excess profit ruling als onverenigbare steun-
maatregel en over de terugvordering van steun.

Hogere voorzieningen – Aanhangige zaken waarbij België is betrokken

2020 2021 2022

/ / /
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ADVIEZEN

Advies 1/19 van 6 oktober 2021, Verdrag van Istanbul inzake het voorkomen
en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld

 H et Verdrag van de Raad van 
Europa inzake het voorkomen 
en bestri jden van geweld 
tegen vrouwen en huiselijk 

geweld (hierna “Verdrag van Istanbul”) is een 
gemengde overeenkomst die zowel voor de 
lidstaten als de Europese Unie voor onderte-
kening openstaat.

In haar oorspronkelijke voorstel voor een besluit 
tot ondertekening stelde de Commissie de arti-
kelen 82, lid 2, en 84 VWEU als materiële rechts-
grondslagen voor. Aangezien er geen toerei-
kende meerderheid werd gevonden, koos de 
Raad voor een besluit dat tot de enige materies 
die onder exclusieve EU-bevoegdheid vallen, is 
beperkt, namelijk justitiële samenwerking in 
strafzaken (artikel 82, lid 2 en artikel 83, lid 1 
VWEU) en asiel en non-refoulement (artikel 78, 
lid 2 VWEU). De Raad heeft overigens - rekening 
houdend met de situatie van Ierland in protocol 
nr. 21 betreffende de positie van het Verenigd 
Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte 
van vrijheid, veiligheid en recht (hierna “Protocol 
nr. 21”) - besloten om het besluit tot onderte-
kening in twee afzonderlijke instrumenten op 
te splitsen. Het Verdrag van Istanbul werd dus 
in naam van de Unie, overeenkomstig die twee 
besluiten, op 13 juni 2017 ondertekend. Op 9 
juli 2019 had de Raad echter nog steeds geen 
besluit over de sluiting vastgesteld in afwach-
ting van het “gemeenschappelijk akkoord” van 
de lidstaten om door het Verdrag van Istanbul 
te worden gebonden.

Het Europees Parlement besloot hierop om 
het Hof om advies te vragen, op basis van arti-
kel 218, lid 11, VWEU, omtrent de verenigbaar-
heid met de Verdragen van die praktijk van het 
gemeenschappelijk akkoord, alsook omtrent de 
geldigheid van de materiële rechtsgronden die 
de Raad heeft aangenomen en de beslissing om 
de besluiten tot ondertekening op te splitsen. 

Wat de ontvankelijkheid betreft, verklaart het 
Hof het verzoek van het Parlement om advies 
ontvankelijk, met uitzondering van het deel van 
diens eerste vraag betreffende de opsplitsing in 
twee besluiten van de handeling over de onder-
tekening. De ondertekening heeft immers meer 
dan twee jaar eerder plaatsgevonden, waardoor 

dat verzoek niet beantwoordt aan het preven-
tieve doel van de adviesprocedure en het Par-
lement de handeling over de ondertekening in 
het kader van een beroep tot nietigverklaring 
had kunnen betwisten.

Wat de praktijk van het “gemeenschappelijk 
akkoord” betreft, verklaart het Hof eerst en 
vooral dat de Verdragen op zichzelf de Raad 
niet formeel verbieden om naar deze praktijk 
terug te grijpen, aangezien diens politieke speel-
ruimte de Raad aldus de mogelijkheid geeft om 
te beslissen op welk moment er wordt overge-
gaan tot het sluiten van het akkoord in kwestie, 
waarbij de discussies eventueel worden ver-
lengd om de grootst mogelijke consensus te 
bereiken, tot het gemeenschappelijk akkoord 
van de lidstaten om door het akkoord te wor-
den gebonden. Omdat die speelruimte echter 
in beginsel moet worden uitgeoefend bij een 
gekwalificeerde meerderheid, kan een dergelijke 
meerderheid ook de sluiting van de debatten en 
de vaststelling van het besluit tot sluiting bepa-
len. Het Hof herinnert er vervolgens aan dat 
de Verdragen hoe dan ook de Raad verbieden 
de vaststelling van een besluit over de sluiting 
van een verdrag afhankelijk te stellen van de 
voorafgaande vaststelling van dat “gemeen-
schappelijk akkoord”. Daardoor zou de sluiting 
van een gemengde overeenkomst in naam van 
de Europese Unie afhangen van de wil van de 
lidstaten om door een dergelijke overeenkomst 
te worden gebonden en het zou een hybride 
beslissingsproces vormen dat onverenigbaar is 
met artikel 218, leden 2, 6 en 8 VWEU.

Het Koninkrijk België is tijdens de terechtzit-
ting tussengekomen ter ondersteuning van de 
Commissie en Oostenrijk en verdedigde daarbij 
de onwettigheid van de praktijk van de Raad 
van het “gemeenschappelijk akkoord”.

Wat de materiële rechtsgrondslagen van de han-
deling tot sluiting betreft, beperkt het Hof de 
draagwijdte van die vraag tot enkel de gebieden 
van justitiële samenwerking in strafzaken, tot 
asiel en migratie, alsook tot de verplichtingen 
van de openbare bestuur en de instellingen van 
de Europese Unie voor zover die bepalingen 
onder de Uniebevoegdheid vallen.
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Het Hof bevestigt de keuze van de materiële 
rechtsgrondslagen van de Raad, artikel 78, lid 2 
(asiel en migratie) en de artikelen 82 en 84 ( jus-
titiële samenwerking in strafzaken) VWEU, reke-
ning houdend met het aantal en de draagwijdte 
van die bepalingen in het Verdrag van Istanbul.

Daarentegen vertoont het domein dat artikel 83, 
lid 1, VWEU, voorgesteld door de Raad, slechts 
een zeer beperkte draagwijdte voor de Europese 
Unie en vormt deze bepaling geen materiële 
grondslag voor de handeling tot sluiting.

Het Hof voegt eveneens artikel 336 VWEU toe 
aan die materiële rechtsgrondslagen, wegens 
de verplichtingen die het Verdrag van Istanbul 
aan de Europese Unie oplegt voor wat betreft 
haar openbaar bestuur. 

Ten slotte, wat betreft de opsplitsing van de han-
deling tot sluiting in twee afzonderlijke beslui-
ten, erkent het Hof, om rekening te houden met 
de situatie van Ierland ten opzichte van Protocol 
nr. 21, dat die opsplitingsprocedure kan worden 
vereist wegens een objectieve noodzaak, zoals 
de noodzaak om rekening te houden met deze 
rechtsgrondslagen.

Adviezen – Aanhangige zaken waarin België tussenkomt

2020 2021 2022

A-1/20 / /

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=&num=Avis1%252F20&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=350170
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Dit deel geeft een statistisch overzicht van het optreden van België in 
2021 voor de Europese rechterlijke instanties en het EVA-Hof.

België nam deel aan 37 zaken waarin een arrest of beschikking werd 
uitgesproken in 2021.

Deze 37 zaken zijn onderverdeeld als volgt:
 - 32 prejudiciële vragen; 
 - 2 hogere voorzieningen;
 - 2 tussenkomsten;
 - 1 advies.

Diagram 1 illustreert de verdeling van de in 2021 afgesloten zaken per 
type zaak.

Diagram 1: verdeling per type zaak

HET JAAR 
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Prejudiciële vragen

Diagram 2 toont het aandeel van de prejudiciële vragen die werden 
gesteld door de Belgische rechterlijke instanties en door de buitenlandse 
rechterlijke instanties waaraan België heeft deelgenomen en die in de 
loop van 2021 werden afgesloten. België is tussengekomen in 16 door 
België aanhangig gemaakte prejudiciële zaken en in 16 door andere 
lidstaten aanhangig gemaakte prejudiciële zaken. De verdeling van het 
aantal zaken per land is als volgt: Roemenië (4), Duitsland (4), Oostenrijk 
(2), Nederland (1), Bulgarije (1), Polen (1), Malta (1), Denemarken (1) en 
Ierland (1). 

Diagram 2: herkomst prejudiciële vragen 

Diagram 3 toont de verdeling van de prejudiciële vragen aan de hand van 
de richting van het arrest; de lidstaten suggereren in hun opmerkingen 
immers een voorstel van antwoord op de vragen die worden gesteld door 
de nationale rechterlijke instanties. 

Diagram 3: richting van het arrest
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Diagram 4 toont het aantal prejudiciële vragen per lidstaat. Met de 36 
prejudiciële vragen die het in 2021 aan het HJEU heeft voorgelegd, staat 
België op de zesde plaats.

Diagram 4: aantal prejudiciële vragen per lidstaat 

De 36 prejudiciële vragen van België zijn als volgt over de nationale 
rechterlijke instanties verdeeld:

Rechterlijke instantie Aantal zaken

Raad van State 9

Grondwettelijk Hof 1

Hof van Cassatie 6

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 1

Hoven van beroep 7

Arbeidshoven 1

Rechtbanken van eerste aanleg 5

Arbeidsrechtbanken 3

Ondernemingsrechtbanken 1

Vredegerechten 2
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Diagram 5 toont de opdeling van de beroepen wegens niet-nakoming 
per lidstaat in 2021:

Vond u dit verslag nuttig? Wenst u meer te weten over de activiteiten van 
de directie Europees Recht?

Een dankbetuiging of eventuele vragen kunt u richten aan: 
J2-Secretariat@diplobel.fed.be 
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