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Dinsdag 15 november 2022 

Arrest in zaak C-646/20  Senatsverwaltung für Inneres und Sport (DE)  

(erkenning echtscheidng) 

Een Duitse rechter legt het Hof vragen voor over de automatische 

erkenning in Duitsland van een buitengerechtelijke echtscheiding 

met wederzijdse instemming naar Italiaans recht (verordening (EG) 

nr. 2201/200).         

 
          

Dinsdag 15 november 2022 

Hoorzitting in zaak C-680/21 Royal Antwerp Football 

Club (BE) 

(UEFA – home grown players) 

Sinds het seizoen 2007/2008 bepaalt het UEFA-reglement dat de 

voetbalclubs die in één van de UEFA-competities aantreden, ten 

minste 8 lokaal opgeleide spelers moeten inschrijven op een lijst 

met maximaal 25 spelers. Deze „home-grown players” worden door 

de UEFA omschreven als spelers die, ongeacht hun nationaliteit, in 

de leeftijd tussen 15 en 21 jaar gedurende minstens drie jaar zijn 

opgeleid door hun club of door een andere club die bij dezelfde 

nationale bond is aangesloten. Voetbalclub Antwerp is van mening 

dat deze regel in strijd is met het vrij verkeer van werknemers. Een 

Brusselse rechter heeft de zaak aan het Hof van Justitie voorgelegd.  

  

 
           

Woensdag 16 november 2022 

Arrest in zaak T-469/20 Nederland / Commissie (NL) 

(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 
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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. 

  

 
           

Woensdag 16 november 2022 

Hoorzitting in zaak C-695/21 Recreatieprojecten Zeeland, Casino Admiral 

Zeeland BV, Supergame BV (BE)  

(kansspelen) 

Een aantal Nederlandse exploïtanten van kansspelen, gevestigd in 

Nederlandse gemeenten dichtbij de Belgische grens (Hulst, Sluis en 

Heerle) maken in België reclame. Zij werden daarvoor beboet op 

basis van de Belgische kansspelwet. In België mag namelijk enkel 

reclame worden gemaakt voor kansspelen waarvoor de 

kansspelcommissie een vergunning heeft verleend. Die vergunning 

kan echter enkel worden gegeven voor kansspelen in België. De 

Nederlandse exploïtanten hebben dus de facto geen mogelijkheid 

om een vergunning te verkrijgen. 

 
 

Donderdag 17 november 2022 

Arrest in gevoegde zaken C-331/20 P  Volotea / Commissie (EN) -  C-

343/20 P easyJet Airline / Commissie (EN)  

(steunmaatregelen) 

„L’inverno aveva rinfrescato anche il colore delle rocce.” („De winter 

heeft zelfs de kleur van de rotsen opgefrist.”) (Grazia Deledda), zo 

leidt de advocaat-generaal deze zaak in. Hij wil daarmee aangeven 

dat de zaak betrekking heeft op de winter in Sardinië, en de 

pogingen van de regio om in dat seizoen het toerisme te bevorderen. 

Daarvoor is een regeling ingevoerd om vluchten naar Sardinië aan te 

trekken, ten gunste van onder andere Volotea en easyJet. Volgens 

de Commissie gaat het om illegale staatssteun. Het Gerecht van de 

EU heeft het beroep van de luchtvaartmaatschappijen afgewezen, 

thans spreekt het Hof zich uit in hogere voorziening.  

 
 

Donderdag 17 november 2022 

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

(gezinshereniging – huwelijk minderjarige) 

Staat de gehuwde staat van een minderjarige vluchteling eraan in de 

weg dat hij wordt beschouwd als een „alleenstaande minderjarige” 

en recht heeft op gezinshereniging met zijn bloedverwant in 

opgaande lijn overeenkomstig de bepalingen van richtlijn 

2003/86/EG? Dat is de vraag die het Hof in deze zaak moet 

beantwoorden. In het kader daarvan zal het zich moeten uitspreken 

over bijzonder gevoelige situaties met betrekking tot huwelijken van 
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minderjarigen, die gedwongen huwelijken kunnen vormen en dus 

ook ernstige schendingen kunnen inhouden van de grondrechten 

van personen, met name van kinderen en vrouwen. 

 
 

Donderdag 17 november 2022 

Arrest in gevoegde zaken C-253/20 Impexeco (NL) - C-254/20 PI Pharma 

(NL) 

(geneesmiddelen - merkrecht) 

In deze zaken gaat het om vragen die verband houden met het recht 

van een merkhouder om zich te verzetten tegen het gebruik van zijn 

merk door een derde in het kader van de parallelhandel in 

geneesmiddelen. Deze vragen houden hoofdzakelijk verband met de 

nieuwe Unierechtelijke voorschriften ter bestrijding van vervalste 

geneesmiddelen. 

 
 

Donderdag 17 november 2022 

Conclusie in zaak C-338/21 en zaak C-556/21 Staatssecretaris van 

Justitie en Veiligheid (NL) 

(asielrecht) 

De Nederlandse Raad van State legt het Hof vragen voor over de 

termijn waarbinnen een vreemdeling kan worden overgedragen aan 

de verantwoordelijke lidstaat in het kader van de Dublinafspraken 

in de EU. Volgens het Nederlandse vreemdelingenbeleid wordt de 

overdrachtstermijn ook opgeschort, als een vreemdeling tijdens de 

Dublinprocedure stelt in Nederland en/of in de verantwoordelijke 

lidstaat slachtoffer te zijn geworden van mensenhandel. De vraag 

is of de Dublinverordening zich tegen dit Nederlandse systeem 

verzet.
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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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