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De zittingen beginnen om 9u30 tenzij 

anders vermeld.  

Raadpleeg de agenda op onze website 

voor de overige zaken.  

 

Het Jaaroverzicht van het Hof (een blik 

op de werkzaamheden van het Hof met 

daarin de belangrijkste arresten, kunt u 

hier vinden CVRIA 

 

 

 

 
 

  

 

Dinsdag 10 mei 2022 

Hoorzitting in zaak C-252/21 Meta Platforms e.a (DE) 

(Facebook – gegevens gebruikers) 

In 2019 heeft het Duitse Bundeskartellamt Facebook Ireland 

verboden om nog langer zonder toestemming gegevens van hun 

gebruikers te verzamelen. Het gaat met name om gegevens die 

afkomstig zijn van het gebruik van Instagram, WhatsApp, Oculus en 

Masquerade en van de bezoeken aan websites of apps van derden 

via „Facebook Business Tools”. Die gegevens werden zonder 

toestemming van de gebruikers verzameld en met hun Facebook-

gegevens verbonden en gebruikt. Had het Duitse Bundeskartellamnt 

daarvoor echter de bevoegdheid, temeer daar de Ierse 

toezichthouder ook een onderzoek voert? 

 
Donderdag 12 mei 2022 

Arrest in zaak C-426/20 Luso Temp (PT)  

(uitzendkrachten) 

Een Portugese rechter legt het Hof vragen voor over de ongelijke 

behandeling van uitzendkrachten en rechtstreeks door een 

onderneming tijdelijk aangestelde werknemers. Mag een nationale 

regeling bepalen dat een uitzendkracht bij de beëindiging van het 

dienstverband een lagere vergoeding voor niet-opgenomen 

vakantie krijgt dan die waarop rechtstreeks door de inlenende 

onderneming in dienst genomen werknemers recht zouden hebben? 

 
Donderdag 12 mei 2022 

Conclusie in zaak C-459/20 Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (NL) 

(verblijfsrecht) 

Een kind met Nederlandse vader en Thaise moeder heeft de 

Nederlandse nationaliteit, maar is in Thailand geboren en heeft altijd 

in Thailand gewoond. Hij is vanaf zijn geboorte verzorgd en 

opgevoed door zijn grootmoeder (moederszijde). De moeder is na 

de geboorte teruggekeerd naar Nederland en heeft het kind enkele 

malen bezocht in Thailand. Het kind, thans 10 jaar oud, is nooit in 

de Europese Unie geweest. De moeder en de vader 

hadden  gezamenlijk het ouderlijk gezag over het kind, maar sinds 

hun echtscheiding in 2020 heeft de moeder het eenhoofdig gezag. 

De Rechtbank Den Haag vraagt of de moeder een afgeleid 

verblijfsrecht in de EU kan ontlenen aan de Nederlandse nationaliteit 

van het kind (in het licht van de Chavez Vilchez rechtspraak van het 

Hof van Justitie). 
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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.  
 

Hof van Justitie 

Luxembourg L-2925 

» curia.europa.eu 
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