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Maandag 23 november 2020 
Hoorzitting in zaak C-821/19 Commissie/Hongarije 
(HU) 

(asiel) 
 
Nadat in 2015 het aantal asielaanvragen plotseling was gestegen, 
heeft Hongarije zijn asielregeling aangescherpt. In 2018 heeft het 
Hongaarse parlement een wet ter bestrijding van illegale immigratie, 
en een grondwetswijziging aangenomen. Dit pakket maatregelen 
staat ook bekend als de „Stop Soros”-wet en heeft tot gevolg dat de 
groep personen die in aanmerking komt voor asiel kleiner wordt. Als 
gevolg van de wijziging van de asielwet is een aanvraag namelijk 
niet-ontvankelijk als de asielaanvrager naar Hongarije is gekomen 
via een ‘veilig’ land. Bovendien zijn organisaties strafbaar wanneer 
ze een asielprocedure starten voor personen die in hun land van 
herkomst, het land van hun gewone verblijfplaats of een ander land 
waarlangs zij Hongarije zijn binnengekomen, niet worden vervolgd 
vanwege hun ras, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale 
groep of hun religieuze of politieke opvattingen, of die aldaar geen 
gegronde vrees voor directe vervolging hebben. Volgens de EU-
Commissie is de regeling in strijd met het Unierecht.  

 
 
Dinsdag 24 november 2020 
Arrest in zaak C-59/19 Wikingerhof (DE) 

(rechterlijke bevoegdheid – booking.com) 
 
Wikingerhof exploiteert een hotel in Sleeswijk-Holstein. Booking, 
waarvan de zetel in Nederland is gevestigd, exploiteert een 
hotelreserveringsplatform. De algemene voorwaarden van Booking 
bepalen onder meer dat het een internetsysteem („Extranet”) aan het 
hotel ter beschikking stelt, via hetwelk de informatie van het hotel 
kan worden bijgewerkt en inlichtingen betreffende de reserveringen 
kunnen worden opgevraagd. Voorts stipuleren de algemene 
voorwaarden dat de rechterlijke instanties te Amsterdam bevoegd 
zijn om kennis te nemen van alle geschillen, met uitzondering van 
die betreffende betalingen en facturen. Volgens Wikingerhof heeft 

 

mailto:Christopher.Fretwell@curia.europa.eu?Newsletter
mailto:svj@curia.europa.eu
https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000/nl/
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-821/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-59/19


een kleiner hotel zoals zij, wegens de dominante positie van 
Booking, geen andere keuze dan een overeenkomst met Booking te 
sluiten. Volgens haar vormen bepaalde gedragingen van Booking in 
verband met de bemiddeling inzake hotelreserveringen (zoals de 
provisie van 15%) een niet-gerechtvaardigde belemmering en zijn zij 
derhalve in strijd met het kartelrecht. De vraag is echter of zij een 
procedure in Duitsland kan voeren dan wel gehouden is aan het 
forumbeding (en de Amsterdamse rechter dus bevoegd is), ook al is 
er volgens haar sprake van misbruik van een machtspositie.  

 
 
Dinsdag 24 november 2020 
Arrest in gevoegde zaken C-225/19 Minister van 
Buitenlandse Zaken (NL) C-226/19 Minister van 
Buitenlandse Zaken (NL) 

(visum) 
 
X heeft de Egyptische nationaliteit en woont in Egypte, samen met 
zijn Nederlandse echtgenote. Hij heeft een visum aangevraagd voor 
een bezoek aan zijn schoonouders, die in Nederland wonen. Dat is 
hem echter geweigerd door de Nederlandse vertegenwoordiging in 
Amman (Jordanië). X wordt als een bedreiging voor de openbare 
orde beschouwd, vanwege een bezwaar dat is gemaakt door 
Hongarije. X krijgt echter geen inzage of werd niet op de hoogte 
gesteld van de feiten die hem ten laste worden gelegd. De Rechtbank 
Den Haag, zittingsplaats Haarlem, stelt het Hof vragen over de 
motiveringsplicht bij afwijzing van een verzoek om een 
Schengenvisum.   

 
 
Dinsdag 24 november 2020 
Arrest in zaak C-510/19 Openbaar Ministerie (BE) 

(Europees aanhoudingsbevel) 
 
Het Belgische Hof van beroep van Brussel vraagt het Hof van Justitie 
of het Nederlandse openbaar ministerie, meer bepaald de officier 
van justitie, onder het begrip ‘rechterlijke autoriteit’ valt en een 
Europees aanhoudingsbevel dat het openbaar ministerie uitvoert 
bijgevolg een ‘rechterlijke beslissing’ is. 

 
 
Woensdag 25 november 2020 
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Arrest in zaak C-372/19 SABAM (BE) 

(intellectuele eigendom) 
 
De ondernemingsrechtbank Antwerpen legt het Hof vragen voor 
over een geschil tussen SABAM en de bvba weareone.world en de NV 
wecandance, die festivals organiseren, waaronder Tomorrowland en 
Wecandance. SABAM maakt aanspraak op licentievergoedingen die 
de festivals verschuldigd zouden zijn voor het gebruik van muziek 
uit haar repertoire op deze evenementen, maar de organisatoren 
betwisten het tarief toegepast door SABAM.  
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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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