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Dinsdag 13 november 2018  

Arrest in zaak C-310/17 Levola Hengelo (NL)  

(merkrecht - smaak) 

 

Levola, eigenaar van het merk Heksenkaas (smeerkaas met roomdip 

en verse kruiden) staat in dit geding tegenover Smilde dat sinds 

2014 Witte Wievenkaas (kruidendipsaus met frisse roomkaas) 

produceert voor supermarktketen Aldi. Volgens Levola is de 

specifieke smaak van Heksenkaas auteursrechtelijk beschermd. Het 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden stelt het Hof vragen over smaak 

en de criteria daarvoor om eventueel in aanmerking te komen voor 

auteursrechtelijke bescherming. 

 
Dinsdag 13 november 2018  

Arrest in zaak C-33/17 Čepelnik (SL)  

(gedetacheerde werknemers) 

 

Een Oostenrijkse rechter vraagt het Hof of het Unierecht zich verzet 

tegen de verplichting voor een werkgever die beroep doet op 

gedetacheerde werknemers uit een andere lidstaat, om zekerheid te 

stellen voor mogelijke geldboeten wegens overtreding van bepaalde 

voorschriften van het nationale arbeidsrecht.  

 

 
Dinsdag 13 november 2018  

Arrest in gevoegde zaken C-47/17 X-  C-48/17  X (NL)  

(asiel) 

 

X, van Eritrese nationaliteit, diende in 2015 een asielverzoek in in 

Nederland. X had echter eerder al een verzoek tot asiel in 

Zwitserland ingediend. Nederland verzocht Zwitserland om 

terugname, maar Zwitserland had al een verzoek aan Italië om 

terugname gedaan. Italië stemde uiteindelijk in januari 2016 in met 

terugname. De Rechtbank Den Haag vraagt het Hof nu of in het 

kader van deze terugnameverzoeken, de redelijke termijn in acht 

moet worden genomen. Moet de verzoekende lidstaat de zaak 

behandelen of is de aangezochte lidstaat verantwoordelijk? 
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Een soortgelijke vraag is gesteld in zaak C-47/17 X (met verzoek 

om een dwangsom op te leggen aan de Nederlandse Staat). 

 

 
 

Woensdag 14 november 2018  

Arrest in zaak C-342/17 Memoria en Dall’Antonia (IT)  

(begraafplaatsen) 

 

In Italië kan het beheer van openbare begraafplaatsen aan 

commerciële ondernemingen worden toevertrouwd. Een Italiaanse 

rechter vraagt het Hof of de gemeente Padua de bewaring van de 

bussen met de as van crematies (wanneer de familieleden beslissen 

deze niet thuis te bewaren) in die omstandigheden toch kan 

voorbehouden aan de (publieke) gemeentelijke begraafplaatsen. 

 
 

Donderdag 15 november 2018  

Conclusie in zaak C-393/17 Kirschstein (BE)  

(masterdiploma) 

 

In deze strafzaak gaat het om het verlenen van bachelor of master 

graden en PhD titels door de Antwerp International Business School 

zonder erkenning door de Vlaamse gemeenschap. Volgens de 

Vlaamse gemeenschap gaat het daarbij om de openbare orde om de 

kwaliteit van de titels te waarborgen. Volgens de beklaagden mag 

de nationale wetgever niet-erkende onderwijsinstellingen niet 

verbieden master of andere diploma’s uit te reiken. Zij baseren zich 

daarbij op richtlijn 2006/123 betreffende diensten op de interne 

markt. 

 

 
Vrijdag 16 november 2018  

Hoorzitting (kortgeding) in zaak C-619/18 R Commissie 

/ Polen (PL)  

(Rechtsstaat – Pensioenleeftijd rechters) 

 

Op 19 oktober gelastte de vicepresident van het Hof, mevr. Silva de 

Lapuerta, de Poolse regering om de hervorming van de rechterlijke 

macht retroactief ongedaan te maken. Dit gebeurde op eenzijdig 

verzoekschrift van de Commissie. Thans vindt een hoorzitting plaats 

waarbij zowel Polen als de Commissie worden gehoord over de 

voorlopige maatregelen. 
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