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Dinsdag 18 januari 2022  

Arrest in zaak C-118/20 Wiener Landesregierung (DE) 

(EU burgerschap) 

In Duitsland kan de toezegging tot toekenning van de nationaliteit 

worden ingetrokken, wanneer blijkt dat de betrokkene 

verkeersovertredingen heeft begaan. Wat als de betrokkene 

ondertussen afstand heeft gedaan van van zijn eigen EU-

nationaliteit en daarmee dus ook van zijn burgerschap van de 

EU?   In deze zaak wordt het Hof verzocht zijn rechtspraak in de 

arresten Rottmann en Tjebbes te verduidelijken met betrekking tot 

de verplichtingen inzake het verkrijgen en het verliezen van de 

nationaliteit die op de lidstaten rusten. 

 

Woensdag 19 januari 2022  

Hoorzitting in zaak C-229/21 Haven van Brussel/Brussels 

hoofdstedelijk gewest (BE)  

(trans-Europees vervoersnetwerk) 

Wanneer een binnenhaven, die deel uitmaakt van het kernnetwerk, 

reeds is aangesloten op het wegen- en spoorwegnet, legt 

verordening (EU) nr. 1315/2013 (trans-Europees vervoersnetwerk), 

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

te onderhouden?   

 
Donderdag 20 januari 2022  

Arrest in zaak C-899/19 P  Roemenië / Commissie (RO) 

(Europees burgerinitiatief - minderheden) 

In 2013 is een Europees burgerinitiatief (EBI) ingediend bij de 

Europese Commissie: Minority SafePack – one million signatures for 

diversity in Europe. De Commissie wordt gevraagd wetgevende 

voorstellen te doen ter bescherming van de culturele en 

taalminderheden in de EU. De Commissie heeft registratie van het 

EBI geweigerd omdat het kennelijk buiten haar bevoegdheden viel. 

In 2017 heeft het Gerecht van de EU de Commissiebeslissing 

vernietigd (T-646/13). De Commissie heeft het EBI geregistreerd, 

maar Roemenië vordert thans nietigverklaring van de registratie. 
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Conclusie in zaak C-430/21 RS (rechterlijke onafhankelijkheid - voorrang 

EU-recht) 

Staat het beginsel van de rechterlijke onafhankelijkheid in de weg 

aan een nationale bepaling van de grondwet van Roemenië, zoals 

uitgelegd door de Curte Constituțională (grondwettelijk hof), 

volgens welke nationale rechters niet bevoegd zijn om te 

onderzoeken of een bij beslissing van de Curte Constituțională 

grondwettelijk verklaarde nationale bepaling verenigbaar is met het 

Unierecht?         

 
 

 

 

CVRIA  

/   

 

 
   

  
 

   
 

 

 

Deze voor de pers bedoelde selectie van zaken is een initiatief 

van de Nederlandstalige sectie van de Pers- en 
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