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De zittingen beginnen om 9u30 tenzij 
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daarin de belangrijkste arresten, kunt u 
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Dinsdag 8 november 2022 

Arrest in zaak C-873/19  Deutsche Umwelthilfe (DE)  

  

(procesbevoegdheid) 

  

De Duitse bevoegde instantie voor de EG-typegoedkeuring staat 

voertuigen van Volkswagen die zijn uitgerust met een dieselmotor 

van de Euro 5-generatie, toe om in het motormanagementsysteem 

geïntegreerde software in te bouwen die bij bepaalde 

buitentemperaturen de recirculatie van uitlaatgassen vermindert, 

wat tot gevolg heeft dat de uitstoot van stikstofoxide (NOx) 

toeneemt. Deutsche Umwelthilfe, een erkende vereniging voor 

milieubescherming, heeft tegen dit besluit beroep ingesteld bij de 

bestuursrechter Sleeswijk-Holstein. Deutsche Umwelthilfe heeft 

naar nationaal recht echter niet de procesbevoegdheid om tegen dit 

besluit op te komen. Biedt het Verdrag van Aarhus/EU-recht 

uitkomst?          

 

 
            

Dinsdag 8 november 2022 

Arrest in gevoegde zaken C-704/20 en C-39/21Staatssecretaris van Justitie 

en Veiligheid (NL) 

(bewaring derdelander – rechterlijke controle) 

De vraag die in deze zaak wordt opgeworpen, is of een nationale 

rechter bij zijn toetsing van de rechtmatigheid van de 

inbewaringstelling of van de voortduring van de bewaring van een 

derdelander kan worden beperkt door een nationale procedureregel 

die hem belet om rekening te houden met niet-aangevoerde 

rechtsgronden of argumenten. De vraag is dus of de rechter volgens 

het Unierecht ambtshalve de voorwaarden voor de rechtmatigheid 

van een bewaring kan of zelfs moet onderzoeken.  

         

            

Dinsdag 8 november 2022 

Arrest in zaken C-885/19 P Fiat Chrysler Finance Europe / Commissie en 

C-898/19 P Ierland / Commissie e.a.  

(tax rulings - staatssteun) 

Een tax ruling is een gangbare praktijk waarbij ondernemingen de 

belastingadministratie om een voorafgaande beslissing kunnen 

verzoeken betreffende de belasting die zij verschuldigd zullen zijn. 

De belastingplichtigen trachten dus om, met betrekking tot de 
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fiscale behandeling van hun transacties, waarborgen te verkrijgen 

die voor de administratie bindend zijn. In 2014 is de Europese 

Commissie een reeks onderzoeken gestart om na te gaan of de 

praktijken van de belastingautoriteiten van verschillende lidstaten 

ten aanzien van multinationale ondernemingen in overeenstemming 

waren met de Verdragsbepalingen betreffende staatssteun. Een van 

die onderzoeken heeft geleid tot de vaststelling dat de Luxemburgse 

Staat illegale staatssteun had verleend aan het Fiat-concern via taks 

rulings. Op 24 september 2019 heeft het Gerecht van de EU de 

beroepen van Fiat Chrysler afgewezen. Thans moet het Hof van 

Justitie uitspraak doen in hogere voorziening (van Fiat Chrysler en 

Ierland).  

     

 
           

Woensdag 9 november 2022 

Arrest in zaak T-158/21 Minority SafePack – one million signatures for 

diversity in Europe / Commissie   

(burgerinitiatief - gevolgen) 

Volgens de initiatiefnemers van het succesvolle Europees 

burgerinitiatief „Minority SafePack – één miljoen handtekeningen 

voor verscheidenheid in Europa” (voor een beleid ter bevordering 

van nationale (taal)minderheden) heeft de Europese Commissie een 

kennelijke beoordelingsfout gemaakt door geen wetgevingsvoorstel 

vast te stellen om uitvoering te geven aan het initiatief. 

 
 

Donderdag 10 november 2022 

Arrest in zaak C-211/20 P  Commissie / Valencia Club de Fútbol en Spanje 

(ES)  

(voetbal - staatssteun) 

De Europese Commissie heeft hogere voorziening ingesteld tegen 

het arrest van 12 maart 2020, Valencia Club de Fútbol/Commissie 

(T-732/16), waarbij het Gerecht van de EU het Commissiebesluit van 

4 juli 2016 betreffende illegale staatssteun aan Valencia  nietig heeft 

verklaard.  

 
 

Donderdag 10 november 2022 

Arrest in zaak C-631/21 Taxi Horn Tours (NL)  

(aanbesteding - leerlingenvervoer) 

Taxi Horn heeft in opdracht van de gemeenten Weert en Nederweert 

het vervoer van basisschoolleerlingen in het kader van 

bewegingsonderwijs (gymnastiekvervoer) verzorgd. De opdracht  

liep tot 1 augustus 2019. Op 28 februari 2019 is een Europese 

openbare aanbesteding uitgeschreven voor het gymnastiekvervoer 

in de periode van 1 januari 2020 tot aan het einde van het schooljaar 

2027-2028. Niet Horn maar Touringcars is gekozen. Volgens Horn 

mocht Touringcars echter niet één Uniform Europees 
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Aanbestedingsdocument indienen voor de vennootschap onder 

firma, maar dienden de beide vennoten elk apart een document in 

te dienen. Taxi Horn voert aan dat Touringcars een permanent 

samenwerkingsverband tussen de ondernemingen van de vennoten 

is, en dus een combinatie van ondernemingen. Het is daarom van 

belang dat de gedragingen en verklaringen van beide vennoten 

kunnen worden getoetst. 

            

 
           

Donderdag 10 november 2022 

Arrest in zaak C-414/21  VP Capital (BE)  

(fiscaliteit) 

Het Belgische Hof van Cassatie vraagt het Hof of de vrijheid van 

vestiging wordt geschonden door een Belgische regeling die tot 

gevolg heeft dat een Luxemburgse vennootschap die in Luxemburg 

waardeverminderingen op aandelen boekt en deze 

waardeverminderingen weliswaar principieel in mindering van haar 

fiscaal resultaat brengt, maar niet daadwerkelijk van haar fiscaal 

resultaat kan aftrekken wegens het bestaan van een fiscale 

verliespositie, na verplaatsing van haar statutaire zetel naar België, 

op de terugname van die waardeverminderingen in België wordt 

belast. 
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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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