
    

 

Hof van Justitie van de Europese Unie  
Nieuwsalerts 

 

 

 

 

Persvoorlichter: 
Stefaan van der Jeught 
Tel.: +352 4303 2170 
Gsm: +352 661 555 229   
Mail: svj@curia.europa.eu 
 
 
Follow @EUCourtPress  

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 
 

  

 
 
Maandag 16 november 2020 
Hoorzitting in zaak C-718/19 Ordre des barreaux 
francophones en germanophone e.a. (BE)  

(uitzetting en detentie EU-burgers) 
 
De advocatenordes vragen nietigverklaring van een wetswijziging uit 
2017. Het Belgische Grondwettelijk Hof, waaraan de zaak ten gronde 
is voorgelegd, vraagt het Hof van Justitie of een aantal bepalingen 
die voorzien in preventieve maatregelen voor de uitzetting van EU-
burgers (met name bij gevaar voor de openbare orde en veiligheid) 
in strijd zijn met EU-regelgeving. Het gaat daarbij met name om een 
detentie van maximaal 8 maanden.  

 
 
Maandag 16 november 2020 
Hoorzitting in zaak C-719/19 Staatssecretaris van 
Justitie en Veiligheid (NL)  

(uitzetting EU-burgers) 
 
De Nederlandse Raad van State stelt het Hof een aantal vragen over 
de uitzetting van een EU-burger vanwege verstoring van de 
openbare orde. Mag de EU-burger als hij aantoonbaar het 
grondgebied heeft verlaten dan weer terugkeren of moet een 
minimumtermijn in acht worden genomen? Hoe lang moet die 
termijn zijn?   

 
 
Woensdag 18 november 2020 
Arrest in zaak C-463/19 Syndicat CFTC (FR) 

(aanvullend zwangerschapverlof – discriminatie M/V) 
 
Krachtens een Franse collectieve arbeidsovereenkomst kan de duur 
van het wettelijke zwangerschapsverlof voor vrouwen met een 
aanvullende periode worden verlengd. Een vakbond heeft een 
vordering ingesteld namens een mannelijke werknemer die vader is 
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van een dochtertje. Zijn aanvraag tot aanvullend verlof werd 
geweigerd omdat hij een man is. Voor de nationale rechter stelt de 
vakbond nu dat een dergelijke weigering discriminerend is. 

 
 
Donderdag 19 november 2020 
Arrest in zaak C-663/18 B S et C A (FR) 

(hennep) 
 
De Franse strafrechter vraagt het Hof of Franse regelgeving die de 
teelt, de industriële verwerking van hennep en de handel daarin 
beperkt tot vezels en zaad, strookt met het EU-recht.  

 
 
Donderdag 19 november 2020 
Arrest in zaak C-238/19 EZ / Duitsland 

(asiel) 
 
Een Syrische asielzoeker is zijn land ontvlucht om de dienstplicht in 
het leger te ontlopen. Komt hij op die grond in aanmerking voor 
asiel?  

 
 
Donderdag 19 november 2020 

Conclusie in zaak C-900/19 One Voice et Ligue pour la 
protection des oiseaux 

(bescherming vogels) 
 
In Frankrijk is het in vijf departementen (Zuidoosten) toegestaan lijm 
te gebruiken om lijsters en merels te vangen die als lokvogel worden 
gebruikt. Twee verenigingen voor de bescherming van dieren 
veroordelen deze volgens hen wrede vangstmethode, en klagen het 
vangen aan van vogelsoorten die volgens de huidige stand van de 
wetenschap een aanzienlijke afname van de populaties ervan te zien 
geven en gevoelig zijn voor lijden. De Franse Raad van State vraagt 
het Hof of de vogelrichtlijn (2009/147) dergelijke vangstmethode 
toestaat.  
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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.  
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