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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 

 

 

 

 
 

  

 

Dinsdag 5 april 2022 

Arrest in zaak C-140/20 Commissioner of the Garda 

Síochána e.a. (IRL) 

(privacy – bewaring locatiegegevens - strafrechtelijk 

onderzoek) 

Het Ierse Supreme Court stelt het Hof vragen over de interpretatie 

van de richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie 

(2002/58) en de verplichting voor aanbieders van openbaar 

beschikbare elektronische-communicatiediensten om verkeers- en 

locatiegegevens van de eindgebruikers van deze diensten te 

bewaren. 

 

Dinsdag 5 april 2022 

Conclusie in zaak C-694/20 Orde van Vlaamse Balies e.a. (BE) 

(privacy – recht op eerlijk proces - advocaat) 

Het Belgisch grondwettelijk Hof stelt vragen over de geldigheid van 

de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op 

belastinggebied, zoals ingevoerd door EU-regelgeving. Het gaat 

daarbij in het bijzonder om de meldingsplicht voor een advocaat die 

optreedt als intermediair in een grensoverschrijdende transactie.  

 

Donderdag 7 april 2022 

Arrest in zaak C-561/20 United Airlines (NL) 

(rechten luchtpassagiers - vertraging) 

Dit geval betreft de vertraging van een vlucht die was geboekt via 

Lufthansa, met vertrek vanuit Brussel en aankomst in San-José (VS), 

met tussenlanding in Newark (VS). De vertraging van meer dan drie 

uur heeft zich volledig voorgedaan tijdens het laatste 

vluchtsegment, in de VS. Het Hof heeft nog niet eerder de 

gelegenheid gehad om in te gaan op de toepasselijkheid op een 

dergelijke situatie van verordening nr. 261/2004 (die, zoals 

uitgelegd door het Hof, passagiers recht geeft op financiële 

vergoeding bij vertraging van meer dan dan drie uur). 

 

Donderdag 7 april 2022 
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Conclusie in zaak C-460/20 Google (DE) 

(privacy) 

Het Duitse Bundesgerichtshof vraagt het Hof hoe het moet oordelen 

over een verzoek van een persoon aan Google om bepaalde 

zoekresultaten te verwijderen. Het gaat om bepaalde links naar 

online-artikelen van een derde waarin de verzoeker met naam wordt 

genoemd en die deels zijn geïllustreerd met foto’s.  

 

Donderdag 7 april 2022 

Conclusie in zaak C-19/21 Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (NL) 
 

(minderjarige niet-begeleide asielzoeker) 

De Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem, stelt het Hof van 

Justitie vragen over de overname van een niet-begeleide 

minderjarige asielzoeker en de rechtsmiddelen die kunnen worden 

aangewend in geval van afwijzing van het verzoek. 

 

Geen hoorzittingen/conclusies/arresten tijdens het Paasreces van maandag 11 

april tot vrijdag 22 april 
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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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