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Woensdag 15 juni 2022 

Arrest in zaak T-235/18 Qualcomm / Commissie  

(mededinging) 

In 2018 heeft de Europese Commissie het Amerikaanse bedrijf 

Qualcomm een boete van ongeveer 1 miljard euro opgelegd wegens 

misbruik van machtspositie op de chipsmarkt (voor auto’s, 

elektronische apparatuur, …). Qualcomm vecht die boete aan. 

 
Woensdag 15 juni 2022 

Hoorzitting in zaak T-469/20 Nederland / Commissie   

(staatssteun) 

Op 11 december 2019 heeft Nederland het gebruik van kolen voor 

de elektriciteitsproductie verboden, uiterlijk op 1 januari 2030 (de 

zogenaamde sluitingswet). Toentertijd waren er in Nederland vijf 

kolengestookte centrales: Amercentrale, Eemshaven, Engie 

Maasvlakte, MPP3 en Hemweg. De sluitingswet voorziet in een 

overgangsperiode van vijf tot tien jaar, maar niet voor Hemweg (in 

handen van Vattenfall) dat op 1 januari 2020 moest sluiten. Om haar 

op gelijke voet te plaatsen met de andere kolengestookte 

elektriciteitscentrales heeft de regering een compensatie (52,3 

miljoen euro) uitgekeerd aan Vattenfall. De Europese Commissie 

heeft deze compensatie goedgekeurd. De Nederlandse regering 

komt desalniettemin op tegen het besluit. Zij voert onder meer aan 

dat het niet gaat om steun en de Commissie niet bevoegd was om 

zich uit te spreken. 

       

 
          

Donderdag 16 juni 2022 

Advies in zaak 1/20  

(Energiehandvest) 

België heeft het Hof om advies gevraagd over de vraag of het 

ontwerp voor een gemoderniseerd Verdrag inzake het 

Energiehandvest verenigbaar is met de Verdragen. België twijfelt 

met name aan de geldigheid van het mechanisme voor 

geschillenbeslechting tussen EU-lidstaten. 

 
 

Donderdag 16 juni 2022 

Arrest in zaak C-229/21 Haven van Brussel en Brussels hoofdstedelijk 

gewest (BE) 

(trans-Europees vervoersnetwerk) 

Wanneer een binnenhaven, die deel uitmaakt van het EU-

kernnetwerk, reeds is aangesloten op het wegen- en spoorwegnet, 
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legt EU-verordening 1315/2013 (trans-Europees vervoersnetwerk), 

dan de verplichting op om die twee verbindingen in stand te houden 

en te onderhouden?  

 
Donderdag 16 juni 2022 

Arrest in zaak C-328/20 Commissie / Oostenrijk (AT) 

(kinderbijslag - discriminatie) 

Oostenrijk past het bedrag van kinderbijslag en de mogelijkheid van 

kinderaftrek aan naargelang van de woonplaats van de kinderen (in 

Oostenrijk of in een andere lidstaat). Voor kinderen van ouders die 

werken/wonen in Oostenrijk, maar die permanent verblijven in een 

andere lidstaat, waar het prijsniveau lager is dan in Oostenrijk, wordt 

dus een lager bedrag uitgekeerd. Volgens de Europese Commissie 

is dit discriminatie. 

 
Donderdag 16 juni 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).  

 
Donderdag 16 juni 2022 

Conclusie in zaak C-230/21 Belgische Staat (BE) 

(gezinshereniging) 

De Raad voor vreemdelingenbetwistingen legt het Hof van Justitie 

vragen voor over het recht op gezinshereniging. Het gaat om de 

uitlegging van het begrip “alleenstaande minderjarige”. De Raad 

vraagt met name of een minderjarige vluchteling, van wie het in het 

buitenland aangegane huwelijk wegens redenen van openbare orde 

niet wordt erkend in België, als “alleenstaande minderjarige” moet 

worden beschouwd.    

  
 

   
 

 

 

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 
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