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Woensdag 22 mei 2019 

Arrest in zaak T-791/16 Real Madrid Club de Fútbol / 

Commissie (ES)  

(staatssteun) 

 

In 2016 heeft de Europese Commissie bij besluit vastgesteld dat Real 

Madrid ongeoorloofde staatssteun had ontvangen van de stad 

Madrid. Het ging daarbij om een transactie waarbij de waarde van 

een terrein volgens de Commissie voor 18,4 miljoen euro overschat 

werd. Deze zaak houdt verband met andere staatssteunzaken tegen 

Spaanse voetbalclubs: zie persbericht Europese Commissie hier.  

 
Donderdag 23 mei 2019 

Arrest in zaak C-658/17 WB (PL)  

(Europese erfrechtverklaring) 

 

Een Poolse rechter legt het Hof vragen voor over de Europese 

erfrechtverklaring (een document waarmee erfgenamen en andere 

betrokkenen bij de afwikkeling van een nalatenschap hun 

hoedanigheid kunnen bewijzen in andere lidstaten). De rechter 

vraag onder meer of een notaris die naar nationaal recht bevoegd is 

om erfrechtverklaringen af te geven, „rechterlijke functies” vervult. 

 
Donderdag 23 mei 2019 

Hoorzitting in zaak C-384/18 Commissie / België (BE)  

(boekhouders) 

 

De Commissie brengt België voor het Hof op grond van een 

inbreukprocedure. De Commissie stelt dat België het EU-recht 

overtreedt door te verbieden dat boekhouders ook 

verzekeringsmakelaar, verzekeringsagent of vastgoedmakelaar 

kunnen zijn, of bank- en financiële dienstverleningen verrichten. 

Bovendien verbiedt de Belgische wetgeving ten onrechte het 

Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) de 
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activiteiten van boekhouder en landbouw-, ambachts- en 

handelsactiviteiten samen uit te oefenen. 
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