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De zittingen beginnen

om 9u30 tenzij anders

vermeld.

Raadpleeg de agendaop

onze website voor de

overige zaken.

Dinsdag 12 december 2017

Conclusie in zaak C-16/16 P België / Commissie (BE)

(aanbeveling Commissie - gokdiensten)

Op 14 juli 2014 heeft de Europese Commissie een aanbeveling ter

bescherming van consumenten en gebruikers van

onlinegokdiensten en ter voorkoming van onlinegokken door

minderjarigen vastgesteld. Volgens België is deze aanbeveling door

de dwingende bewoordingen ervan in feite een verholen richtlijn.

Het beroep tot nietigverklaring werd niet-ontvankelijk verklaard

door het Gerecht. Thans wordt de hogere voorziening behandeld.

Dinsdag 12 december 2017

Hoorzitting in zaak C-441/17 Commissie / Polen (PL)

(Polen – beschermd bosgebied)

Volgens de Europese Commissie zijn de activiteiten van bosbeheer

in het bosgebied Białowieża in Polen in strijd met de EU-regels (het

gaat om een Europees Natura-2000-gebied). In kort geding is

Polen door het Hof gelast de activiteiten stop te zetten in

afwachting van de uitspraak ten gronde. Thans wordt de zaak (ten

gronde) behandeld in een hoorzitting.

Woensdag 13 december 2017

Arrest in zaak T-712/15 Crédit Mutuel Arkéa / BCE (FR)

(14u30)

(toezicht BCE)

Crédit Mutuel Arkéa komt op tegen het prudentiële toezicht door

de ECB. In de Europese regelgeving is het algemene beginsel

vastgelegd dat op individuele basis prudentieel toezicht wordt

uitgeoefend op kredietinstellingen, en dat ook een geconsolideerd

toezicht wordt uitgeoefend op het niveau van de onderlinge

verzekeringsgroepen, mits deze kunnen worden beschouwd als

één enkele eenheid. Crédit Mutuel vindt dat in haar geval niet aan

die voorwaarden is voldaan.



Donderdag 14 december 2017

Arrest in gevoegde zaken C-331/16 K. - C-366/16H.

(NL)

(asiel, gezinshereniging en openbare orde)

K. is in Nederland sinds 2001, met zijn gezin. Hij heeft de

Bosnische en de Kroatische nationaliteit. Hij heeft asiel

aangevraagd. Die aanvraag is afgewezen omdat hij op de hoogte

was van oorlogsmisdrijven door speciale eenheden van het

Bosnische leger, en zelf aan misdrijven heeft deelgenomen. Zijn

aanwezigheid is volgens de autoriteiten schadelijk voor de

internationale betrekkingen van Nederland. K wijst er op dat hij

EU-burger is. Hij kan alleen worden uitgewezen als hij een

bedreiging voor de openbare orde vormt. Hij is in Nederland nooit

vervolgd of veroordeeld.

In zaak H. legt de Nederlandse Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen het Hof vragen voor over het recht op

gezinshereniging met een Unieburger, wanneer de betrokken

gezinshereniger een dreiging vormt voor de maatschappij en hij in

een andere lidstaat van de vluchtelingenstatus is uitgesloten

vanwege misdrijven in de zin van het vluchtelingenverdrag
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