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Woensdag 1 juni 2022 

Hoorzitting in zaken T-451/20 en T-452/20 Meta Platforms/Commissie 

(IRL) 

Facebook (thans Meta Platforms) vordert nietigverklaring van een 

besluit van de Europese Commissie van 4 mei 2020. De Commissie 

gelast Facebook daarin om bepaalde interne documenten over te 

leggen. Volgens Facebook zijn een aantal van die documenten privé 

en irrelevant voor het Commissie-onderzoek.       

         

 
 

           

Donderdag 2 juni 2022 

Arrest in zaak C-353/20 Skeyes (BE) 

(luchtverkeersdiensten - staking) 

Skeyes is de exclusieve verlener van civiele luchtverkeersdiensten in 

België. In 2019 werd het Belgische luchtruim meermaals gesloten 

voor luchtverkeer als gevolg van stakingsacties bij Skeyes. Een 

rechter uit Charleroi gelastte in dat verband de heropening van het 

Belgische luchtruim (op vraag van Ryanair). De vraag is, kort gezegd, 

of de rechter daartoe bevoegd was. Het is voor het eerst dat het Hof 

van Justitie de EU-regels inzake het Europese luchtruim moet 

uitleggen (verordening nr. 550/2004; verordening (EG) nr. 

549/2004). De juridische kwestie spitst zich met name toe op de 

mogelijkheid om zich tegenover een exclusieve verlener van civiele 

luchtverkeersdiensten, die overheidsbevoegdheden heeft, te 

beroepen op economische vrijheden, namelijk de vrijheid van 

ondernemerschap en de vrijheid van dienstverrichting. 

 
 

Donderdag 2 juni 2022 

Arrest in zaak C-587/20 HK / Danmark en HK/Privat (DK) 

(leeftijdsdiscriminatie) 

A, geboren in 1948, is sinds 1978 in dienst van een 

werknemersorganisatie. Op het congres van de federatie HK/Service 

(naderhand HK/Privat) is zij in 1992 tot vicevoorzitter gekozen en in 

1993 tot voorzitter. Nadien werd zij om de vier jaar herkozen en 

bekleedde zij het ambt van voorzitter van die federatie tot 8 

november 2011, de dag waarop zij de leeftijd van 63 jaar had bereikt 

en de in de statuten van die federatie vastgestelde leeftijdsgrens had 

overschreden om zich kandidaat te stellen. De vraag is of een 

dergelijke leeftijdsgrens een discriminatie op grond van leeftijd kan 

vormen. 
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Donderdag 2 juni 2022 

Conclusie in zaak C-100/21 Daimler (DE) 

(consumentenrecht – ‘gemanipuleerde’ voertuigen) 

Een Duitse rechter stelt het Hof vragen over de 

verhaalmogelijkheden van individuele kopers, op grond van het EU-

recht, wanneer zij een voertuig hebben gekocht dat niet in 

overeenstemming is met de vereisten van het Unierecht (in het 

bijzonder een voertuig dat is uitgerust met een verboden 

manipulatie-instrument). 

 
 

Donderdag 2 juni 2022 

Conclusie in gevoegde zaken C-148/21 en  C-184/21 Louboutin/Amazon 

(BE) 

(merkrecht – aansprakelijkheid platform) 

Een Belgische rechter stelt het Hof vragen over de aansprakelijkheid 

van een online platform zoals Amazon, dat online diverse waren en 

diensten te koop aanbiedt, zowel rechtstreeks voor eigen rekening 

als indirect voor rekening van externe verkopers. Op haar websites 

publiceert Amazon regelmatig verkoopaanbiedingen voor schoenen 

met rode zolen die echter zonder instemming van Christian 

Louboutin in de handel worden gebracht. In welke mate kan dit aan 

Amazon worden aangerekend, en moet duidelijker onderscheid 

worden gemaakt tussen eigen aanbiedingen en die van derden? 

 
 

Donderdag 2 juni 2022 

Conclusie in zaak C-66/21 Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (NL) 

(asiel) 

Een Nederlandse rechter legt het Hof vragen voor over de situatie 

van een asielzoeker die het slachtoffer zou zijn geworden van 

mensenhandelaars.  
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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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