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Dinsdag 7 december 2021 

Hoorzitting in zaak C-624/20 Staatssecretaris van Justitie en 

Veiligheid  (NL) 

(derdelanders - verblijfsrecht) 

Een Ghanese moeder van een kind dat de Nederlandse nationaliteit 

heeft, beschikt over een afgeleid verblijfsrecht (als  ‘familielid van 

een burger van de Unie’, ook wel ‘Chávez-Vilchez verblijfsrecht’, 

genoemd, op basis van de rechtspraak van het Hof van Justitie 

daaomtrent). De vraag rijst op zij ook recht heeft op een ‘EU-

verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen’. De Nederlandse 

autoriteiten vinden van niet. Zij stellen zich op het standpunt dat het 

verblijfsrecht in kwestie tijdelijk van aard is en gebaseerd is op de 

afhankelijkheidsverhouding met het minderjarige kind, die per 

definitie tijdelijk van aard is.           

 
          

Donderdag 9 december 2021 

Arrest in zaak C-217/20  Staatssecretaris van Financiën (NL) 
  

(betaalde vakantie - arbeidsongeschiktheid) 

De rechtbank Overijssel legt het Hof van Justitie vragen voor over 

het recht op betaalde vakantie bij (gedeeltelijke) 

arbeidsongeschiktheid. In casu gaat het om een ambtenaar aan wie 

tijdens zijn jaarlijkse vakantie 70% van de bezoldiging wordt 

uitgekeerd over de uren waarop hij arbeidsongeschikt is en 100% 

over de uren waarop hij arbeidsgeschikt is. 

 
 

Donderdag 9 december 2021 

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

(passagiersrechten – vertraging vlucht) 

Een vlucht van Brussel met eindbestemming San José (VS) via New 

York kwam aan met een vertraging van 22u. Valt dit onder de 

passagiersverordening 261/2004 en hebben de passagiers dus 

recht op een financiële compensatie, nu de luchtvaartmaatschappij 

(United Airlines) stelt dat de vertraging is te wijten aan technische 

problemen die zijn opgetreden met betrekking tot het 

vluchtsegment New York - San José?          
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Donderdag 9 december 2021 

Conclusie in zaak C-237/20  Federatie Nederlandse Vakbeweging 

(NL) 
  

(faillissement – rechten werknemers) 

De Hoge Raad legt het Hof vragen voor over het faillissement (en de 

doorstart) van het Groningse garnalenbedrijf Heiploeg in 2014. De 

Hoge Raad heeft vragen over de zogenaamde pre-pack (de stille 

bewindvoerder bereidt de afwikkeling van de boedel na 

fallietverklaring voor en kijkt mee naar de mogelijke verkoop van de 

bedrijfsonderdelen) en de verenigbaarheid daarvan met het EU-

recht. De vraag is met name of de werknemers die na de doorstart 

aan het werk bleven, recht hebben op dezelfde arbeidsvoorwaarden. 
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Deze voor de pers bedoelde selectie van zaken is een initiatief 

van de Nederlandstalige sectie van de Pers- en 
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