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Maandag 14 januari 2019 

Hoorzitting in zaak C-390/18 AIRBNB Ireland (FR) 

(vrij verkeer diensten - AIRBNB) 

 

AIRBNB wordt in Frankrijk (Parijs) strafrechtelijk vervolgd voor zijn 

diensten, die in strijd zijn met de Franse vastgoedwetgeving. AIRBNB 

betoogt in zijn verweer echter dat het, als elektronisch platform dat 

in Ierland is gevestigd, elektronische diensten aanbiedt die onder 

het vrij verkeer van diensten in de EU vallen (richtlijn 2000/31/EG). 

 

 

Woensdag 16 januari 2019 

Arrest in zaak C-265/17 P Commissie / United Parcel 

Service (NL/US) 

(fusie) 

 

In 2013 heeft de Europese Commissie de overname van 

pakketbezorgingsbedrijf TNT Express N.V. (TNT) door United Parcel 

Service Inc. (UPS) verboden. UPS vecht deze beslissing aan en is, in 

2017, in het gelijk gesteld door het Gerecht van de EU. Het besluit 

van de Commissie waarbij de fusie is verboden, is door het Gerecht 

nietig verklaard wegens schending van de rechten van verdediging 

van UPS. Tegen dat arrest heeft de Commissie op haar beurt hogere 

voorziening ingesteld bij het Hof van Justitie, dat thans uitspraak 

doet.  

In 2016 is TNT overgenomen door Fedex. 
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Woensdag 16 januari 2019 

Hoorzitting in zaak C-163/18 Aegean Airlines (NL)  

(rechten luchtpassagiers) 

 

Een Nederlandse moeder en haar kinderen hebben in 2015 een 

vlucht geboekt naar Corfu. De vluchten vormden onderdeel van een 

pakketreis. Aegean kon de vluchten uiteindelijk niet uitvoeren en is 

in 2016 in staat van faillissement verklaard. Richtlijn 90/314 

voorziet in bescherming van consumenten die pakketreizen hebben 

geboekt. De vraag rijst of die richtlijn mag worden gecombineerd 

met de bepalingen van verordening 261/2004 in geval van 

annulering van de vlucht, in het bijzonder wanneer de 

reisorganisator van de pakketreis niet kan terugbetalen. 

 

Donderdag 17 januari 2019 

Hoorzitting in zaak C-70/18 A e.a. (NL)  

(Associatie Turkije) 

 

In deze zaak is de vraag aan de orde of het verplicht verstrekken van 

persoonsgegevens in de vorm van een digitale gezichtsopname en 

tien vingerafdrukken voor zover dat Turkse onderdanen betreft, en 

het verwerken van deze gegevens in een 

vreemdelingenadministratie in strijd is met besluiten in het kader 

van de associatie tussen Turkije en de EU. 
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Deze voor de pers bedoelde selectie van zaken is een initiatief 

van de Nederlandstalige sectie van de Pers- en 

Voorlichtingsdienst en bindt het Hof van Justitie niet.  
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