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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 
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Dinsdag 28 februari 2022 

Arrest in zaak C-695/20 Fenix International (UK) 

(BTW – OnlyFans) 

Fenix, dat voor btw-doeleinden geregistreerd is in het Verenigd 

Koninkrijk, exploiteert het onlineplatform „OnlyFans”. Het platform 

richt zich tot „Users” uit de hele wereld. Deze Users worden 

onderverdeeld in „Creators” en „Fans”. Creators, die een profiel 

hebben, kunnen inhoud zoals foto’s en video’s naar hun profiel 

uploaden en posten. Zij kunnen eveneens live-webcamvideo’s 

streamen en privéberichten sturen naar Fans die zich bij hen 

abonneren. Fans krijgen toegang tot geüploade inhoud door per keer 

een bedrag of maandelijks een abonnement te betalen voor elke 

Creator wiens inhoud ze willen bekijken en/of met wie ze willen 

communiceren. Fenix int alle inkomsten en stort die door aan de 

betrokken Creators, maar houdt 20% voor zichzelf. De Britse 

autoriteiten vorderen, in lijn met een besluit van de Europese 

Commissie (op grond waarvan de exploïtant van een internetplatform 

alle BTW verschuldigd is), betaling van BTW van Fenix voor alle 

inkomsten, terwijl Fenix die enkel wil betalen over wat zij zelf verdient 

(20%). De vraag is nu of het besluit van de Commissie geldig is 

genomen.     

 
          

Donderdag 2 maart 2022 

Arrest in zaak C-477/21 MÁV-START (HU) 

(arbeidstijd) 

In het Unierecht zijn minimale dagelijkse en wekelijkse rusttijden 

vastgesteld. Dienen de lidstaten de werknemer ertoe te verplichten 

om altijd de dagelijkse rusttijd toe te kennen, of volstaat het dat een 

wekelijkse rusttijd wordt toegekend indien die dezelfde of een 

langere duur heeft dan de som van de in de richtlijn vastgestelde uren 

voor de dagelijkse en voor de wekelijkse rusttijd? Indien de 

toepasselijke nationale wet of collectieve overeenkomst voorziet in 

een langere „wekelijkse rusttijd” dan in de richtlijn is vastgesteld, is 

de lidstaat dan toch verplicht om de dagelijkse rusttijd te verzekeren? 
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Moet de dagelijkse rusttijd ook worden toegekend indien in de 

volgende 24 uur geen arbeidstijd voor de werknemer is gepland?  

 

 
           

Donderdag 2 maart 2022 

Arrest in gevoegde zaken C-410/21 DRV Intertrans - C-

661/21  Verbraeken J. en Zonen (BE) 

(sociale zekerheid – internationaal transport) 

Een internationaal transportbedrijf is gevestigd in Luxemburg en 

Slowakije, maar uit onderzoek blijkt dat de feitelijke leiding vanuit 

België wordt uitgeoefend en er procentueel veruit het meest wordt 

gereden in België. Volgens de Belgische Sociale Inspectie is de 

Slowaakse firma opgericht om goedkope arbeidskrachten in te zetten 

bij de uitvoering van transportwerkzaamheden. De Luxemburgse 

zetel is louter een vakantiehuis. De bevindingen van de Sociale 

Inspectie berusten op controles door de federale overheidsdienst 

Sociale Zekerheid en de Bijzondere Belastinginspectie (BBI). De 

Slowaakse autoriteiten hebben de A1-documenten van de betrokken 

werknemers daarop geschorst gedurende het strafrechtelijk 

onderzoek in België. Volgens verweerders schendt Slowakije daarmee 

het EU-recht (verordening 987/2009): de autoriteiten van de lidstaat 

van uitgifte zouden immers enkel de A1-documenten kunnen 

intrekken of ongeldig verklaren, niet schorsen. Het Belgische Hof van 

Cassatie legt die vraag voor aan het Hof van Justitie.  

 

 

 
           

Donderdag 2 maart 2022 

Arrest in zaak C-695/21 Recreatieprojecten Zeeland, Casino Admiral 

Zeeland BV, Supergame (BE - NL) 

(kansspelen - reclameverbod) 

Een aantal Nederlandse exploïtanten van kansspelen, gevestigd in 

Nederlandse gemeenten dichtbij de Belgische grens (Hulst, Sluis en 

Heerle) maken in België reclame. Zij werden daarvoor beboet op basis 

van de Belgische kansspelwet. In België mag namelijk enkel reclame 

worden gemaakt voor kansspelen waarvoor de kansspelcommissie 

een vergunning heeft verleend. Die vergunning kan echter enkel 

worden gegeven voor kansspelen in België. De Nederlandse 

exploïtanten hebben dus de facto geen mogelijkheid om een 

vergunning te verkrijgen. 
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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 
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