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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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Woensdag 8 maart 2022 

Arrest in zaak T-212/22 Prigozhina / Raad  

(sanctiemaatregelen – oorlog in Oekraïne) 

Violetta Prigozhina, de moeder van de leider van de Wagnergroep 

Yevgeniy Prigozhin, vecht de sanctiemaatregelen aan die tegen haar 

zijn genomen door de EU in het kader van de oorlog in Oekraïne. 

 

 
           

Donderdag 9 maart 2022 

Conclusie in zaak C-680/21 Royal Antwerp Football Club (BE) 

(UEFA/KBVB – home grown players) 

Sinds het seizoen 2008/2009 bepaalt het UEFA-reglement dat de 

voetbalclubs die in één van de UEFA-competities aantreden, ten 

minste 8 lokaal opgeleide spelers moeten inschrijven op een lijst met 

maximaal 25 spelers. Deze „home-grown players” worden door de 

UEFA omschreven als spelers die, ongeacht hun nationaliteit, in de 

leeftijd tussen 15 en 21 jaar gedurende minstens drie jaar zijn 

opgeleid door hun club of door een andere club die bij dezelfde 

nationale bond is aangesloten. Voetbalclub Antwerp is van mening 

dat deze regel in strijd is met het vrij verkeer van werknemers. Een 

Brusselse rechter heeft de zaak aan het Hof van Justitie voorgelegd.  

 

 
 

           

Donderdag 9 maart 2022 

Conclusie in zaak C-568/21 Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid 

(NL) 

(asiel - Dublinregels) 

De Nederlandse Raad van State legt het Hof vragen voor over de 

Dublinregels inzake asielverzoeken. Een diplomaat is op basis van 

een diplomatiek paspoort vanuit een andere EU-lidstaat (waar hij zijn 

standplaats had) met zijn gezin naar Nederland gereisd, alwaar hij 

asiel heeft gevraagd. Is Nederland dan bevoegd, dan wel de EU-

lidstaat waar de diplomaat zijn standplaats had? 
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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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