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Arrest in gevoegde zaken C-37/20 Luxembourg Business Registers - C601/20 Sovim S.A. (LU)
(witwassen – transparantie vennootschappen)
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uiteindelijk

begunstigden

van

vennootschappen

en

andere

juridische entiteiten in de EU. Daarbij hoeft geen belang te worden
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aangetoond. Een Luxemburgse rechter stelt het Hof vragen over die
transparantie. Deze regelgeving speelt een belangrijke rol bij de

***

voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering, maar de vraag

De zittingen beginnen om 9u30 tenzij

is of het recht op privéleven en bescherming van persoonsgegevens

anders vermeld.

worden geschonden.

Raadpleeg de agenda op onze website
voor de overige zaken.
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***

Arrest in zaak C-69/21 Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
(NL)

Het Jaaroverzicht van het Hof (een blik
op de werkzaamheden van het Hof met
daarin de belangrijkste arresten, kunt u

(asiel - ziekte)

hier vinden CVRIA

In deze zaak wordt het Hof ondervraagd over de voorwaarden
waaronder de gezondheidstoestand van een derdelander in de weg
kan staan aan de uitvoering van zijn uitzetting. De Nederlandse
rechter vraagt daarbij met name of de omstandigheid dat de pijn van
een derdelander zal toenemen als gevolg van zijn verwijdering, bij
een ongewijzigd ziektebeeld duidt op een „verslechtering” of
„achteruitgang” in de gezondheidssituatie van die derdelander in de
zin van de relevante rechtspraak, en voorts of de lidstaten kunnen
voorzien in een vaste termijn waarbinnen deze verslechtering of
achteruitgang moet optreden.
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