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Verantwoording 
 
De redactie heeft ervoor gekozen om de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
(EHRM) en van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) en het Gerecht per rubriek gezamenlijk aan 
te bieden. De toenemende vervlechting van het EU recht en het EVRM sinds het Verdrag van Lissabon (2009) is 
met name zichtbaar op het terrein van de grondrechtenbescherming. Deze ontwikkeling naar een Europees ius 
commune maakt dat beide kenbronnen in een juridische casus gelijktijdig relevant kunnen zijn. De redactie wil 

aldus recht doen aan die Europese realiteit. 
 

Leeswijzer 
 

 Om sneller te scrollen: klik op tweede icoon van boven “bladwijzers”, de index blijft dan in de 
linkerkolom staan. 

 De nieuwsbrief is ingedeeld in alfabetisch gerangschikte onderwerpen.  

 De link bij prejudiciële verwijzingen uit andere lidstaten verwijst naar de databank 
verwijzingsuitspraken op Porta Iuris. Deze databank is niet toegankelijk buiten de rechtspraak. De 
verwijzingsuitspraken zijn na enige tijd wel extern te raadplegen op de website van ECER (van het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken) 
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ARREST HVJEU – 16 april 2015 – Zaak C-278/14 – SC Enterprise Focused Solutions – arrest 

 
Overheidsopdrachten – Leveringen – Technische specificaties – Beginsel van gelijke behandeling en verbod van 
discriminatie – Transparantieverplichting – Verwijzing naar een product van een bepaald merk – Beoordeling van de 
gelijkwaardigheid van het door een inschrijver aangeboden product – Beëindiging van de productie van het 
referentieproduct 
 
Hof: Artikel 23, lid 8, van richtlijn 2004/18/EG is niet van toepassing op een overheidsopdracht waarvan de waarde lager 
is dan de in deze richtlijn neergelegde toepassingsdrempel. In het kader van een overheidsopdracht waarop deze 
richtlijn niet van toepassing is maar die een duidelijk grensoverschrijdend belang vertoont, mag de aanbestedende dienst 
een inschrijving die voldoet aan de in de aankondiging van de opdracht vermelde eisen, niet afwijzen op gronden die niet 
in die aankondiging staan. 
 
CONCLUSIE A-G WATHELET – 23 april 2015 – Zaak C-689/13 – PFE – conclusie 

 
Richtlijn 89/665/EEG – Overheidsopdrachten – Beroep tot nietigverklaring van de handeling waarbij een 
overheidsopdracht is gegund – Incidenteel beroep dat ertoe strekt de deelname aan de aanbesteding van niet– gekozen 
inschrijvers te betwisten – Nationale jurisprudentieregel volgens welke de nationale rechter alleen indien het incidentele 
beroep ongegrond is, ten gronde uitspraak kan doen op het principale beroep – Bindend karakter van de door de 
nationale hoogste bestuursrechter in voltallige zitting geformuleerde beginselen, ook wanneer deze niet verenigbaar zijn 

met het Unierecht – Arrest Fastweb (C‑100/12, EU:C:2013:448) – Artikel 267 VWEU – Voorrang – Conforme uitlegging 

 

A-G: De door het Hof van Justitie van de Europese Unie in het arrest Fastweb (C‑100/12, EU:C:2013:448) gegeven 

uitlegging van artikel 1, lid 3, van richtlijn 89/665/EEG is ook van toepassing, indien, ten eerste, door één enkele 
inschrijver beroep is ingesteld, terwijl verschillende ondernemingen waren toegelaten om aan de 
aanbestedingsprocedure deel te nemen, en, ten tweede, de inschrijver aan wie de opdracht is gegund, op zijn beurt in 
diezelfde procedure incidenteel beroep instelt en zowel de verzoekende inschrijver als de inschrijver aan wie de opdracht 
is gegund, een gelijkwaardig legitiem belang hebben bij de uitsluiting van de andere marktdeelnemer. 
Wanneer de bepaling van een richtlijn reeds door het HvJEU is uitgelegd, moet een nationale rechterlijke instantie 
waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep, het nationale recht uitleggen in 
de door het HvJEU bedoelde zin en wanneer die uitlegging onmogelijk blijkt, de betrokken bepaling van nationaal recht 
buiten toepassing laten, waarbij zij niet verplicht is het Hof vooraf om een prejudiciële beslissing te verzoeken, maar dit 
haar evenmin kan worden belet. 
Artikel 267 VWEU verzet zich ertegen dat een bepaling de kamer van een rechterlijke instantie waarvan de beslissingen 
niet voor hoger beroep vatbaar zijn, verplicht om, wanneer zij het niet eens is met een door diezelfde rechterlijke 
instantie in voltallige zitting geformuleerd rechtsbeginsel, de beslissing waarop het beroep betrekking heeft naar die 
formatie te verwijzen, zonder dat deze kamer de mogelijkheid heeft om aan het HvJEU een prejudiciële vraag te stellen. 
 
PREJUDICIËLE VERWIJZING – ITALIË – 16 april 2015 – Zaak C-67/15 – Melis e.a. – verwijzingsuitspraak 

 
VWEU artikel 49 (vrije vestiging) – VWEU artikel 56 (vrij dienstenverkeer) – VWEU artikel 106 (openbare onderneming) –  
Richtlijn 2006/123/EG (dienstenrichtlijn) –  Concessiehouders –  Toeristisch– recreatieve sector – Automatische 
verlenging concessies  
 
PREJUDICIËLE VERWIJZING – BULGARIJE – 21 april 2015 – Zaak C-129/15 – M. –  verwijzingsuitspraak 

 
Richtlijn 2004/18/ (overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten) –  HvJEU: C-214/00 (CIE/SP en C-283/00 
(idem) – levering medische materialen aan ziekenhuis zonder overheidsopdracht – algemeen belang – Publiekrechtelijke 
instelling  
 
UITSPRAAK NL – Gerechtshof Arnhem– Leeuwarden – 21 april  2015 – ECLI:NL:GHARL:2015:2881 – uitspraak 
 

Overheidsaanbesteding. Tussentijds appel bevoegdheidsincident. Gemeente organiseert in 2007 Europese 
aanbestedingen voor vuilniscontainers en voor inzamelvoertuigen. In het bestek wordt een rechtskeuze gedaan voor 
Nederlands recht en wordt de rechtbank te Assen als bevoegde rechter aangewezen. De winnende inschrijver, een 
Duitse onderneming, maakt hierover in haar inschrijving geen opmerkingen. Wel zendt zij na de gunning een 
opdrachtbevestiging met verwijzing naar haar algemene voorwaarden (met onder meer een keuze voor Duits recht en 
een aanwijzing van een bevoegde rechter in Duitsland) ter ondertekening naar de gemeente, die daaraan gehoor geeft. 
Nadat enige jaren later problemen zijn ontstaan over de wijze waarop het inzamelvoertuig omspringt met de containers, 
beroept de (vermoedelijke) rechtsopvolger van de Duitse winnende inschrijver zich op die algemene voorwaarden en 

DEEL I –  RECHTSPRAAK 

Aanbesteding en overheidsopdrachten 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163709&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=582436
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163887&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=191280
http://pi.rechtspraak.minjus.nl/deeplink/ecliSearch?id=ECLI:NL:XX:2014:759
http://pi.rechtspraak.minjus.nl/deeplink/ecliSearch?id=ECLI:NL:XX:2015:97
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2015:2881&keyword=europese
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betwist de bevoegdheid van (inmiddels) de rechtbank Noord– Nederland. Hof verwerpt dit betoog. Met de gunning is 
reeds een perfecte overeenkomst ontstaan, met aanwijzing van de Nederlandse rechter als bevoegde rechter. De latere 
opdrachtbevestiging met verwijzing naar de (niet meegezonden) eigen Duitse algemene voorwaarden is ook niet een 
deugdelijk wijzigingsvoorstel, nog daargelaten of dat aanbestedingsrechtelijk wel zou zijn toegestaan. 
 
UITSPRAAK NL – Rechtbank Oost– Brabant – 9 april 2015 – ECLI:NL:RBOBR:2015:2032 – uitspraak 
 

Kort geding. Aanbesteding met drie tussenkomende partijen. Vorderingen afgewezen. Referentie eis was voldoende 
duidelijk. 
 
3.2 Op grond van de Aanbestedingswet 2012 en de achterliggende Europese richtlijn en vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie 
dient een inschrijver bij een geschiktheidseis óf zelf over de gevraagde ervaring te beschikken óf moet de inschrijver een beroep doen 
op de ervaring van een derde. In dat laatste geval moet de derde waarop een beroep wordt gedaan wel (zelf) over de gevraagde 
ervaring beschikken. Aangezien echter Fuhler B.V. (ook) niet beschikt over de gevraagde ervaring met het aanbrengen van HDPE– 
folie, voldoet F.P.H. Ploegmakers niet aan de gestelde referentie– eis. Het is namelijk niet Fuhler B.V., maar Cofra die bij het 
referentieproject in Wijster het HDPE– folie heeft aangebracht, terwijl Cofra niet als derde is genoemd bij de inschrijving van F.P.H. 
Ploegmakers. Nu F.P.H. Ploegmakers aldus niet aan één van de gestelde geschiktheidseisen voldoet, dient zulks te leiden tot gunning 
aan Vink, danwel tot herbeoordeling van de inschrijvingen.  

 
UITSPRAAK NL – Rechtbank Oost– Brabant – 14 april 2015 – ECLI:NL:RBOBR:2015:2162 – uitspraak 
 

Twee verschillende uiterlijke inschrijftijden in de aanbestedingsstukken. Voorgeschreven was dat inschrijving digitaal via 
Tenderned moest geschieden. De – na sluiting van de digitale kluis – per mail ingediende inschrijving van Heijmans had 
door de gemeente ongeldig moeten worden verklaard. Onder verwijzing naar het arrest van het HVJEU (C-440/13) stelt 
de gemeente dat zij gerechtigd is de aanbestedingsprocedure in te trekken en tot heraanbesteding over te gaan. Het 
verweer van de gemeente slaagt. De primaire vordering wordt toegewezen. 
De gemeente is vrij te besluiten niet te gunnen aan de enige overgebleven (geldige) inschrijver en mag opnieuw 
aanbesteden.  
 
OVERIG - Keurmerken 

Keurmerken mogen straks bij aanbestedingen (sconline) 

  

 
ARREST EHRM –  21 april 2015 – Junta Rectora Del Ertzainen Nazional Elkartasuna (ER.N.E.) t. Spanje –   
persbericht – arrest (nivo 2)  

 
Artikel 11 en 14 EVRM. De zaak betreft de onmogelijkheid voor leden van de vakbond voor politieagenten om hun recht 
op staken uit te oefenen. Het hof overweegt in het bijzonder dat de strengere vereisten die gelden voor wetshandhavers, 
omdat zij gewapend zijn en hun diensten voortdurend nodig zijn, het verbod op staken rechtvaardigden indien de 
publieke veiligheid en de voorkoming van wanorde in het geding zouden komen. Het Hof merkt op dat de specifieke aard 
van de taken van de agenten de Staat een brede beoordelingsmarge geeft om bepaalde aspecten van de activiteiten 
van de vakbond te reguleren in het kader van het algemeen belang, zonder de vakbond te beroven van de kern van hun 
recht voortvloeiende uit artikel 11 van het Verdrag.  
 
ARREST HVJEU – 14 april 2015 – Zaak C-527/13 – Cachaldora Fernández – Grote Kamer – persbericht – arrest 
 

Mannelijke en vrouwelijke werknemers – Gelijke behandeling op het gebied van de sociale zekerheid – Richtlijn 
79/7/EEG – Artikel 4 – Richtlijn 97/81/EG – Door de Unice, het CEEP en het EVV gesloten raamovereenkomst inzake 
deeltijdarbeid – Berekening van uitkeringen – Systeem voor de opvulling van bijdrageonderbrekingen – Deeltijdwerkers 
en voltijdwerkers 
 
Hof: De Spaanse berekeningswijze van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen is in overstemming met EU– recht. Ook als 
deze berekeningswijze tot gevolg heeft dat de uitkering  lager uitvalt voor bepaalde deeltijdswerkers. verzekeringen 
Artikel 4, lid 1, van richtlijn 79/7/EEG verzet zich niet tegen een nationale regeling op grond waarvan  
 
ARREST HVJEU – 30 april 2015 – Zaak C-80/14 – USDAW en Wilson – persbericht – arrest 
 

Sociale politiek – Collectief ontslag –Richtlijn 98/59/EG – Artikel 1, lid 1, eerste alinea, onder a) – Begrip ‚plaatselijke 
eenheid’ – Methode voor de berekening van het aantal ontslagen werknemers 
 
Na het faillissement van Woolworths en Ethel Austin zijn duizenden werknemers en USDAW– leden die in dienst waren 
bij deze werkgevers ontslagen. USDAW vordert vergoedingen omdat het personeel niet was geraadpleegd over de 
voorgenomen ontslagen. Raadpleging is echter enkel verplicht voor ondernemingen met meer dan 20 werknemers. 
Ongeveer 4 500 werknemers kregen geen vergoeding omdat zij hadden gewerkt in winkels met minder dan 20 
werknemers en elke winkel werd beschouwd als een afzonderlijke plaatselijke eenheid.  
 

Arbeidsrecht, stakingsrecht en gelijke behandeling 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2015:2032
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2015:2162
http://www.sconline.nl/nieuws/keurmerken-mogen-straks-bij-aanbestedingen
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-5067285-6235721
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-153921
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-04/cp150036en.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163658&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=253315
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-04/cp150047en.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164054&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9977
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Hof: Het begrip „plaatselijke eenheid” in artikel 1, lid 1, eerste alinea, onder a), ii), van richtlijn 98/59/EG moet op 
dezelfde wijze worden uitgelegd als het begrip „plaatselijke eenheid” in artikel 1, lid 1, eerste alinea, onder a), i). 
Artikel 1, lid 1, eerste alinea, onder a), ii), van richtlijn 98/59 staat niet in de weg aan een nationale wettelijke regeling die 
voorschrijft dat de werknemers moeten worden ingelicht en geraadpleegd wanneer binnen een periode van 90 dagen ten 
minste 20 werknemers in een specifieke plaatselijke eenheid van een onderneming worden ontslagen, maar die deze 
verplichting niet oplegt wanneer het totale aantal ontslagen in alle plaatselijke eenheden of bepaalde plaatselijke 
eenheden van een onderneming samen binnen dezelfde periode de drempel van 20 werknemers bereikt of overschrijdt. 
 
CONCLUSIE A-GKOKOTT – 16 april 2015 – Zaak C-222/14 – Maïstrellis – conclusie 
 

Sociale politiek – Richtlijn 96/34/EG – Raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof – Recht op ouderschapsverlof van 
rechters – Toekenning van ouderschapsverlof aan de werkende vader indien de moeder niet werkt – Richtlijn 
2006/54/EG – Gelijke behandeling van mannen en vrouwen in beroep 
 
A-G: Clausule 2 van de bij richtlijn 96/34 ten uitvoer gelegde raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof en artikel 14 
van richtlijn 2006/54 verzetten zich tegen een regeling die bepaalt dat een rechter geen recht heeft op ouderschapsverlof 
wanneer zijn echtgenote niet werkt of geen beroep uitoefent, tenzij laatstgenoemde wegens een ernstige aandoening of 
ernstig letsel geacht wordt niet in staat te zijn om naar behoren voor het kind te zorgen. 
 
PREJUDICIËLE VERWIJZING – SPANJE – 10 april 2015 – Zaak C-98/15 – Espadas Recio – verwijzingsuitspraak 

 
Richtlijn 79/7/EEG  –  Gelijke behandeling sociale zekerheid –  Richtlijn 97/81/EG (raamovereenkomst deeltijdarbeid) –  
HvJEU: C-395/08 Bruno; C-385/11 Elbal Moreno; C-176/12 Association de médiation sociale – Deeltijdwerker –  
Werkloosheidsuitkering – Berekening aantal dagen – Uitkering  over werkdagen – (in)directe discriminatie –  Betaling 
volledige premie –  ‘verticale’ opbouw werktijd  
 
PREJUDICIËLE VERWIJZING – SPANJE – 30 april 2015 – Zaak C-137/15 – Plaza Bravo – verwijzingsuitspraak 
 

Richtlijn 79/7 –  Deeltijdarbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd – Collectief ontslag – Aanvraag 
werkloosheidsuitkering – Verzoek om de deeltijdcoëfficiënt van 60% buiten toepassing te laten – Indirecte discriminatie –  
HVJEU: C-385/11 Elbal Moreno 
 
UITSPRAAK NL – Gerechtshof Den Haag – 7 april 2015 – ECLI:NL:GHDHA:2015:712 – uitspraak 
 

Het schenden van algemene rechtsbeginselen is geen doorbrekingsgrond. Overigens is naar het oordeel van het hof 
geen sprake geweest van schending van het Europese recht door de kantonrechter, aangezien Richtlijn 92/85 niet 
voorziet in een absoluut ontslagverbod tijdens zwangerschap en zwangerschapsverlof; ontslag is op grond van de 
richtlijn wel degelijk mogelijk in uitzonderingsgevallen die geen verband houden met de toestand van de werkneemster. 
Met betrekking tot dat laatste merkt het hof nog op dat de kantonrechter de arbeidsovereenkomst niet heeft ontbonden 
vanwege het ziekteverzuim van [verzoekster], maar vanwege de ernstig verstoorde arbeidsverhouding.  
 
LITERATUUR – Schijnzelfstandige 
Paul Kreijger, 'Schijn bedriegt of juist niet? De introductie van de ‘schijnzelfstandige’ en de cao– exceptie', Markt & 
Mededinging, maart 2015–1, p. 18 
 
NOOT – bij HvJEU C-354/14 Kaltoft  

Case C-354/13 Kaltoft v Municipality of Billund –Can obesity be a disability under EU equality law? (European law blog)   

 

 
ARREST HVJEU – 14 april 2015 – Zaak C-76/14 – Manea – Grote Kamer – arrest 
 

Binnenlandse belastingen – Artikel 110 VWEU – Milieuheffing die door een lidstaat wordt toegepast op motorvoertuigen 
bij de eerste registratie of de eerste inschrijving van het eigendomsrecht – Neutraliteit van heffing tussen uit andere 
lidstaten ingevoerde tweedehands motorvoertuigen en gelijksoortige voertuigen die zich reeds op de binnenlandse markt 
bevinden 
 
Hof: Artikel 110 VWEU moet aldus worden uitgelegd dat:  
–  het er niet aan in de weg staat dat een lidstaat een heffing voor motorvoertuigen invoert die wordt toegepast op 
ingevoerde tweedehands voertuigen bij de eerste registratie ervan in die lidstaat en op reeds in deze lidstaat 
geregistreerde voertuigen bij de eerste inschrijving in die lidstaat van het eigendomsrecht op die voertuigen; 
–  het eraan in de weg staat dat deze lidstaat vrijstelling van die heffing verleent voor reeds geregistreerde voertuigen 
waarvoor een eerder geldende heffing is betaald die onverenigbaar met het recht van de Unie is verklaard. 
 
 
 

Belastingen 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163705&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=581737
http://pi.rechtspraak.minjus.nl/deeplink/ecliSearch?id=ECLI:NL:XX:2015:77
http://pi.rechtspraak.minjus.nl/deeplink/ecliSearch?id=ECLI:NL:XX:2015:109
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2015:712
https://journals.rijksdoc.nl/tijdschrift/marktenmededinging/2015/1/MenM_1387-6236_2015_035_001_004
https://journals.rijksdoc.nl/tijdschrift/marktenmededinging/2015/1/MenM_1387-6236_2015_035_001_004
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163660&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=247732
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ARREST HVJEU – 16 april 2015 – Zaak C-591/13 – Commissie /Duitsland – arrest 
 

Niet–nakoming – Belastingwetgeving – Uitstel van de heffing van belasting over de meerwaarde die bij de overdracht 
onder bezwarende titel van bepaalde investeringsgoederen is gerealiseerd – Inning van de belasting – Vrijheid van 
vestiging – Artikel 49 VWEU – Artikel 31 van de EER-Overeenkomst – Verschil in behandeling tussen op het 
grondgebied van een lidstaat gelegen vaste inrichtingen en op het grondgebied van een andere lidstaat van de Europese 
Unie of van de Europese Economische Ruimte vaste inrichtingen 
  
Hof: Duitsland is de krachtens artikel 49 VWEU en artikel 31 van de Overeenkomst betreffende de EER haar rustende 
verplichtingen niet nagekomen door de fiscale regeling van § 6b van het Einkommensteuergesetz (wet op de 
inkomstenbelasting) vast te stellen en te handhaven, volgens welke het voordeel van het uitstel van de heffing van 
belasting over de meerwaarde die is gerealiseerd bij de overdracht onder bezwarende titel van een investeringsgoed dat 
deel uitmaakt van het vermogen van een op het Duitse grondgebied gelegen vaste inrichting van de belastingplichtige, 
afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde dat die meerwaarde wordt geherinvesteerd voor de aankoop van 
vervangende goederen die deel zullen uitmaken van het vermogen van een op hetzelfde grondgebied gelegen vaste 
inrichting van de belastingplichtige. 
 
ARREST HVJEU – 16 april 2015 – Zaak T– 576/11 – Schenker Customs Agency/Commissie – Nederlandse zaak – 
arrest 
 

Douane-unie – Navordering van rechten bij invoer – Invoer van glyfosaat van oorsprong uit Taiwan – Verzoek van een 
douane-expediteur tot kwijtschelding van de rechten bij invoer – Artikel 239 van verordening (EEG) nr. 2913/92 – 
Billijkheidsclausule – Bestaan van bijzondere omstandigheden – Aangiften voor het in het vrije verkeer brengen – 
Onjuiste certificaten van oorsprong – Begrip ,klaarblijkelijke nalatigheid’ – Besluit van de Commissie waarbij 
kwijtschelding van de rechten niet gerechtvaardigd wordt geacht 
 
Gerecht: Het beroep wordt verworpen. 
 
CONCLUSIE A-G KOKOTT – 16 april 2015 – Zaak C-66/14 – Finanzamt Linz – conclusie 

 
Belastingrecht – Nationale vennootschapsbelasting – Vrijheid van vestiging overeenkomstig artikel 49 VWEU en artikel 
43 EG – Verbod om staatssteun ten uitvoer te brengen overeenkomstig artikel 108, lid 3, derde volzin, VWEU en artikel 
88, lid 3, derde volzin, EG – Groepsbelasting (Oostenrijkse belastingheffing naar het groepsinkomen) – Beperking van 
de afschrijving op de goodwill tot de verwerving van binnenlandse deelnemingen 
 
A-G: Artikel 108, lid 3, derde volzin, VWEU juncto artikel 107, lid 1, VWEU en artikel 88, lid 3, derde volzin, EG juncto 
artikel 87, lid 1, EG staan niet in de weg aan een nationale maatregel, volgens welke in het kader van de belastingheffing 
naar het groepsinkomen de goodwill bij de verwerving van een binnenlandse deelneming wordt afgeschreven, waardoor 
de belastbare grondslag en de belastingdruk verlagen, terwijl een dergelijke afschrijving op de goodwill bij de verwerving 
van een deelneming in andere gevallen van de inkomsten–  en vennootschapsbelasting niet is toegestaan. 
Artikel 49 VWEU juncto artikel 54 VWEU en artikel 43 EG juncto artikel 48 EG staan wel in de weg aan een wettelijke 
regeling van een lidstaat, volgens welke in het kader van de belastingheffing naar het groepsinkomen de goodwill bij de 
verwerving van een binnenlandse deelneming wordt afgeschreven, terwijl een dergelijke afschrijving op de goodwill bij 
de verwerving van een deelneming in een niet– ingezeten vennootschap niet is toegestaan. 
 
CONCLUSIE A-G KOKOTT – 30 april 2015 – Zaak C-105/14 – Taricco e.a. – Grote Kamer – conclusie 
 

Bescherming van de financiële belangen van de Unie – Fiscale delicten op btw– gebied – Verplichting van lidstaten om 
doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties op te leggen – Strafrechtelijke sancties – Verjaring van vervolging – 
Wettelijke beperking van de totale duur van de verjaring in geval van stuiting – Nationale verjaringsregel die in een groot 
aantal gevallen kan leiden tot straffeloosheid – Beginsel van legaliteit van sancties – Verbod van terugwerkende kracht – 
Artikel 325 VWEU – Richtlijn 2006/112/EG – Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 – Overeenkomst aangaande de 
bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (‚PIF– overeenkomst’) 
 
A-G: De lidstaten zijn verplicht sancties te verbinden aan onregelmatigheden op het gebied van de btw. Artikel 2, lid 1, 
van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen, 
verplicht de lidstaten op fraude op het gebied van de btw doeltreffende, evenredige en afschrikkende strafrechtelijke 
sancties te stellen, met inbegrip, ten minste bij ernstige fraude, van vrijheidsstraffen. 
Een nationale regeling inzake de verjaring van de vervolging die er om structurele redenen in een groot aantal gevallen 
toe leidt dat de verantwoordelijken voor btw– fraude ongestraft blijven, is niet verenigbaar met de genoemde 
Unierechtelijke verplichtingen. In lopende strafrechtelijke procedures dienen de nationale rechterlijke instanties een 
dergelijke regeling buiten toepassing te laten. 
 
CONCLUSIE A-G MENGOZZI – 30 april 2015 – Zaak C-241/14 –  Bukovansky – conclusie 
 

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, 
over het vrije verkeer van personen – Verband tussen deze overeenkomst en bilaterale overeenkomsten inzake dubbele 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163710&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=330258
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163701&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=330490
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163707&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=574979
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164056&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10327
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164058&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=13549
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belastingheffing – Gelijke behandeling – Discriminatie op grond van nationaliteit – Onderdaan van een lidstaat van de 
Unie – Inkomsten uit loondienst ontvangen in deze lidstaat – Verlegging van de woonplaats naar Zwitserland – 
Overkoepelende belastingheffing 
 
A-G: De Overeenkomst tussen de EG en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije 
verkeer van personen, moet aldus worden uitgelegd dat zij zich, uit hoofde van artikel 21, lid 1, ervan, niet verzet tegen 
een bepaling in een bilateraal verdrag inzake dubbele belasting tussen de Zwitserse Bondsstaat en een lidstaat die 
voorziet in een vorm van overkoepelende belastingheffing op grond waarvan over inkomsten die in een lidstaat worden 
gegenereerd door een werknemer die kan worden aangemerkt als een zogenoemde omgekeerde grensarbeider als 
bedoeld in deze Overeenkomst, die zijn woonplaats naar Zwitserland heeft verlegd doch niet de Zwitserse nationaliteit 
heeft, en die voor zijn vertrek naar Zwitserland in de betreffende lidstaat ten minste vijf jaar inkomstenbelastingplichtig is 
geweest, in deze lidstaat in het jaar van vertrek en de vijf daaropvolgende jaren inkomstenbelasting wordt geheven. 
 
PREJUDICIËLE VERWIJZING – NEDERLAND – Hoge Raad – 10 april 2015 – ECLI:NL:HR:2015:913 – 
verwijzingsuitspraak 
 

Strekt de in artikel 64, lid 1, VWEU neergelegde eerbiediging van de toepassing op derde landen van beperkingen zich 
ook uit tot de toepassing van beperkingen die bestaan uit hoofde van een nationale regeling als de onderhavige 
verlengde navorderingstermijn? Ziet de in artikel 64, lid 1, VWEU neergelegde eerbiediging van de toepassing van 
beperkingen inzake het kapitaalverkeer in verband met het verrichten van financiële diensten ook op beperkingen die 
zich, zoals de onderhavige verlengde navorderingstermijn, niet richten tot de verlener van de diensten en die evenmin de 
voorwaarden of de wijze van de dienstverlening regelen? Moet tot “het kapitaalverkeer in verband met het verrichten van 
financiële diensten” in de zin van artikel 64, lid 1, VWEU ook worden gerekend een geval als het onderhavige waarin een 
inwoner van een lidstaat een (effecten)rekening heeft geopend bij een bankinstelling buiten de Unie, en maakt het 
daarbij uit of, en zo ja in hoeverre deze bankinstelling in dit kader werkzaamheden verricht ten behoeve van de 
rekeninghouder? 
 
PREJUDICIËLE VERWIJZING – FINLAND – 14 april 2015 – Zaak C-122/15 – C. – verwijzingsuitspraak 

 
Pensioeninkomsten – Non-discriminatie – Gelijke behandeling in arbeid en beroep – Finse man die arbeid heeft verricht 
in Finland en Zweden – Grensoverschrijdend element? –  Handvest grondrechten EU, artikel 21 en 51 – Reikwijdte van 
richtlijn 2000/78 – Discriminatie op grond van leeftijd – Aanvullende belasting in Finland – Directe belastingen – 
Toepassingsgebied Unierecht – Toepasselijkheid Handvest grondrechten?  
 
PREJUDICIËLE VERWIJZING – VERENIGD KONINKRIJK – 20 april 2015 – Zaak C-130/15 – National Exhibition 
Centre – verwijzingsuitspraak 

 
Richtlijn 2006/112/EG (btw– richtlijn) – Evenementenorganisatie –  Btw– vrijstelling – Uitleg of een dienst leidt tot een 
overmaking van geld – Boekingskosten –  HvJEU: C-175/09 AXA UK; C-350/10 Nordea Pankki Suomi Oy; Lopende 
zaak: C-607/14 Bookit 

 
UITSPRAAK NL – EINDUITSPRAAK na HvJEU C-565/11 – Gerechtshof Den Bosch – 2 april 2015 –  
ECLI:NL:GHSHE:2015:1173 – uitspraak 
 

Partijen hebben na dit arrest overeenstemming bereikt over de teruggaaf BPM. Belanghebbende wordt een vergoeding 
toegekend van de werkelijke kosten van bezwaar en de werkelijke proceskosten. Belanghebbende heeft op grond het 
arrest van het HvJ van 18 april 2013, C-565/11, ECLI:EU:C:2013:250, Irimie recht op vergoeding van rente vanaf de dag 
na die van de betaling van de onverschuldigde BPM tot en met de dag van de teruggaaf. 

 
UITSPRAAK NL– EINDUITSPRAAK na HvJEU C-461/12 – Gerechtshof Den Bosch – 2 april 2015 – 
ECLI:NL:GHSHE:2015:1174 – uitspraak 
 

Belanghebbende houdt zich bezig met de uitgifte en verkoop van G– cards, die recht geven op korting bij bestellingen bij 
of in de op de desbetreffende kaart vermelde bedrijven. Het HvJ heeft voor recht verklaard dat artikel 13, B, sub d, van 
de Zesde Richtlijn (77/388/EEG) aldus moet worden uitgelegd dat verkoop van deze kortingkaart geen handeling 
betreffende “andere waardepapieren” of “andere handelspapieren” vormt in de zin van punt 5 respectievelijk punt 3 van 
deze bepaling, welke bepaling ziet op een aantal handelingen die de lidstaten moeten vrijstellen van BTW. De uitgifte en 
verkoop van de G– card is evenmin vrijgesteld van omzetbelasting op grond van het vertrouwensbeginsel dan wel het 
gelijkheidsbeginsel. 

 
LITERATUUR – Tax rulings 

Mr. H. Buelens en Mr. P. Jansen, 'Tax rulings in Nederland: much ado about nothing of verboden staatssteun? Het 
onderzoek naar Starbucks juridisch geduid', Nederlands tijdschrift voor Europees recht, 2015, nr. 3, p. 72– 80  
 

 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2015:913
http://pi.rechtspraak.minjus.nl/deeplink/ecliSearch?id=ECLI:NL:XX:2015:84
http://pi.rechtspraak.minjus.nl/deeplink/ecliSearch?id=ECLI:NL:XX:2015:89
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2015:1173
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2015:1174
https://journals.rijksdoc.nl/tijdschrift/tijdschrifteuropeesrecht/2015/3/NtER_1382-4120_2015_005_003_002.pdf
https://journals.rijksdoc.nl/tijdschrift/tijdschrifteuropeesrecht/2015/3/NtER_1382-4120_2015_005_003_002.pdf
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Belastingen - btw 
 

ARREST HVJEU – 16 april 2015 – Zaak C-42/14 – Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie – arrest  

 
Fiscale bepalingen – Gemeenschappelijk stelsel van btw – Verhuur van een onroerend goed – Levering van elektriciteit, 
verwarming en water en ophaling van afval – Overeenkomsten tussen de verhuurder en de leveranciers van die 
goederen, respectievelijk de aanbieders van die diensten – Prestaties ten behoeve van de huurder die worden geacht 
door de verhuurder te zijn verricht – Huurlasten – Bepaling van de maatstaf van heffing – Mogelijkheid om de huurlasten 
op te nemen in de maatstaf van heffing van de verhuurdiensten – Handeling die bestaat uit één enkele prestatie of uit 
meerdere zelfstandige prestaties 
 
Hof: De levering van elektriciteit, verwarming en water en de afvalophaling die in het kader van de verhuur van een 
onroerend goed door derden worden verricht voor de huurder die deze goederen en diensten rechtstreeks gebruikt, 
moeten worden geacht door de verhuurder te worden verricht wanneer deze de overeenkomsten voor de verrichting van 
die prestaties heeft gesloten en hij gewoon de kosten ervan doorberekent aan de huurder. 
Deze prestaties moeten in beginsel worden beschouwd als meerdere onderscheiden en zelfstandige prestaties die 
vanuit het oogpunt van de btw waarde afzonderlijk moeten worden beoordeeld, tenzij de onderdelen van de handeling, 
zo nauw met elkaar verbonden zijn dat zij objectief gezien één enkele ondeelbare economische prestatie vormen, 
waarvan splitsing kunstmatig zou zijn. 
 

 Verhuurder levert nutsvoorziening? Aparte prestatie!  (taxence) 
 
ARREST HVJEU – 21 april 2015 – Zaak C-114/14 – Commissie/Zweden – Grote Kamer – arrest 

 
Niet– nakoming – Btw – Zesde richtlijn (77/388/EEG) – Richtlijn 2006/112/EG – Artikelen 132, lid 1, onder a), en 135, lid 
1, onder h) – Vrijstellingen – Openbare postdiensten – Postzegels – Richtlijn 97/67/EG 
 
Hof: Zweden is de verplichtingen niet nagekomen die op deze lidstaat rusten door de door openbare postdiensten 
verrichte diensten en daarmee gepaard gaande goederenleveringen, met uitzondering van personenvervoer en 
telecommunicatiediensten, en de leveringen, tegen de nominale waarde, van postzegels die frankeerwaarde hebben 
binnen zijn grondgebied, niet vrij te stellen van btw. 
 
ARREST HVJEU – 23 april 2015 – Zaak C-16/14 – Property Development Company – arrest 
 

Fiscale bepalingen – Zesde btw– richtlijn – Artikel 11, A – Bestemming van een goed die wordt gelijkgesteld met een 
levering onder bezwarende titel – Bestemming van een gebouw voor een van btw vrijgestelde activiteit – Maatstaf van 
heffing voor deze bestemming – Intercalaire interest die bij de oprichting van het gebouw is betaald 
 
Hof: De maatstaf van heffing voor de berekening van de btw over een bestemming, van een gebouw dat de 
belastingplichtige heeft doen oprichten, is gelijk aan de aankoopprijs die op het tijdstip van deze bestemming gold voor 
gebouwen waarvan de ligging, de omvang en de andere wezenlijke kenmerken te vergelijken zijn met die van het 
betrokken gebouw. Daarbij is van geen belang of een deel van deze aankoopprijs het gevolg is van de betaling van 
intercalaire interest. 
 
ARREST HVJEU – 23 april 2015 – Zaak C-111/14 – GST – Sarviz AG Germania – arrest 

 
Gemeenschappelijk stelsel van btw – Richtlijn 2006/112/EG – Beginsel van fiscale neutraliteit – Tot voldoening van de 
btw gehouden persoon – Onjuiste berekening van de btw door de ontvanger – Onderwerping van de dienstverrichter aan 
de btw – Weigering van de teruggaaf van de btw aan de dienstverrichter 
 
Hof: De btw is uitsluitend verschuldigd door de belastingplichtige die een dienst verricht, wanneer die dienst is verricht 
vanuit een vaste inrichting in de lidstaat waar die belasting verschuldigd is. 
De belastingdienst van een lidstaat kan de ontvanger van diensten die vanuit een vaste inrichting van de dienstverrichter 
zijn verricht, niet als de tot voldoening van de btw gehouden persoon aanmerken wanneer zowel de verrichter als de 
ontvanger van die diensten op het grondgebied van eenzelfde lidstaat is gevestigd, ook al heeft die ontvanger die 
belasting reeds voldaan op basis van de onjuiste veronderstelling dat de dienstverrichter niet over een vaste inrichting in 
die staat beschikte. Het beginsel van neutraliteit van de btw verzet zich tegen een nationale bepaling op grond waarvan 
de belastingdienst de dienstverrichter de teruggaaf van de door hem betaalde btw kan weigeren terwijl de ontvanger van 
die diensten, die deze belasting over die diensten eveneens heeft betaald, het recht op aftrek van die belasting is 
ontzegd op grond dat hij niet over het overeenkomstige belastingdocument beschikte, en belastingdocumenten volgens 
het nationale recht niet meer mogen worden aangepast wanneer een definitieve navorderingsaanslag is vastgesteld. 
 
ARREST HVJEU – 30 april 2015 – Zaak C-97/14 – SMK – arrest 
 

Gemeenschappelijk stelsel van btw – Richtlijn 2006/112/EG – Artikelen 52, onder c), en 55 – Bepaling van de plaats van 
een dienst – Afnemer van de dienst die voor doeleinden van de belasting over de toegevoegde waarde in verschillende 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163720&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=260214
http://www.taxence.nl/fiscaal-nieuws/nieuws/uitgelicht-homepage/verhuurder-levert-nutsvoorziening-aparte.98488.lynkx?utm_campaign=23april2015&utm_content=Nieuws&utm_medium=email&utm_source=
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163835&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=387352
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163881&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=394216
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163873&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=397592
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164055&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10178
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lidstaten is geïdentificeerd – Verzending of vervoer buiten de lidstaat waar de dienst daadwerkelijk is verricht 
  
Hof: Artikel 55 van richtlijn 2006/112/EG is niet van toepassing in omstandigheden waarin de afnemer van de diensten 
voor doeleinden van de btw was geïdentificeerd in zowel de lidstaat waar de diensten daadwerkelijk zijn verricht als een 
andere lidstaat en vervolgens alleen in die andere lidstaat, en waarin de roerende lichamelijke zaken waarvoor die 
diensten zijn verricht, niet nadat die diensten waren verricht maar wel na de latere verkoop van die zaken zijn verzonden 
of vervoerd buiten de lidstaat waar de diensten daadwerkelijk zijn verricht. 
 
CONCLUSIE A-G KOKOTT – 22 april 2015 – Zaak C-126/14 – Sveda – conclusie 

 
Belastingwetgeving – Btw – Artikel 168 van richtlijn 2006/112/EG – Aftrek van voorbelasting over de verwerving en de 
vervaardiging van investeringsgoederen – Primair gebruik voor niet– belaste handelingen – Secundair gebruik voor 
belaste handelingen 
 
A-G: Een belastingplichtige heeft recht op aftrek van de voorbelasting die hij heeft voldaan bij de vervaardiging of de 
verwerving van investeringsgoederen die rechtstreeks bedoeld zijn voor gratis gebruik door het publiek, maar kunnen 
worden gebruikt als middel om bezoekers aan te trekken naar een plaats waar de belastingplichtige voornemens is 
goederenleveringen en/of diensten te verrichten in het kader van zijn economische activiteiten. 
 

Belastingen – tariefindeling GN code 
 
ARREST HVJEU – 23 april 2015 – Zaak C-635/13 – ALKA  – arrest 
 

Gemeenschappelijk douanetarief – Tariefindeling – Gecombineerde nomenclatuur – Post 1207 – Oliehoudende zaden – 
Post 1209 – Zaaigoed – Post 1212 – Zaden hoofdzakelijk gebruikt voor menselijke consumptie, elders genoemd noch 
elders onder begrepen – Invoer van ruwe pompoenzaden in hun omhulsel afkomstig uit China 
 
Hof: Het staat aan de verwijzende rechter om met het oog op de tariefindeling van de pompoenzaden vast te stellen of 
deze normaal worden gebruikt voor de extractie van spijs–  of industriële oliën en vetten, zonder te vallen onder de 
posten 1201 tot en met 1206 van de gecombineerde nomenclatuur in bijlage I bij verordening (EEG) nr. 2658/87. Zo dit 
het geval is, dan moeten deze zaden vanwege hun aard van oliehoudende zaden worden ingedeeld onder post 1207 
van de gecombineerde nomenclatuur, ongeacht of zij feitelijk worden gebruikt voor de extractie van spijs–  of industriële 
oliën en vetten, voor zaaidoeleinden of voor menselijke consumptie. Zo dit niet het geval is, vallen deze zaden hetzij 
onder post 1209 van de gecombineerde nomenclatuur, indien zij ten tijde van de invoer nog beschikten over hun 
kiemkracht, ongeacht of zij feitelijk worden gebruikt voor zaaidoeleinden dan wel voor menselijke consumptie, hetzij 
onder post 1212 van de gecombineerde nomenclatuur, indien zij niet meer over hun kiemkracht beschikten. 
 
PREJUDICIËLE VERWIJZING – DUITSLAND – 17 april 2015 – Zaak C-124/15 – Salutas Pharma –   
verwijzingsuitspraak 

 
Invoer bruistabletten met een calciumgehalte van 500 mg per tablet uit Zwitserland –  Verzoekster wil indeling onder 
GN– code 3004 9000 (‘andere geneesmiddelen’) – Duitse douane deelt het in onder post 2106 9092 609 (‘ product voor 
menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen enz). – Toegelaten geneesmiddel –  Afbakening 
tussen voedingssupplementen en geneesmiddelen  –  Aantekening bij Vo. 1777/2001 –  Minimumdosis.  
 
REGELGEVING –  Inlichtingen bij douanenomenclatuur:  

Mededeling overeenkomstig artikel 12, lid 5, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad over de 
inlichtingen die door de douaneautoriteiten van de lidstaten zijn verstrekt over de indeling van goederen in de 
douanenomenclatuur, PbEU C 111 

 

 
ARREST HVJEU – 16 april 2015 – Zaak C-477/13 – Angerer – arrest 
 

Richtlijn 2005/36/EG – Artikel 10 – Erkenning van beroepskwalificaties – Toegang tot het beroep van architect – 
Opleidingstitels die niet zijn opgenomen in bijlage V, punt 5.7.1 – Begrippen ‚bijzondere en uitzonderlijke reden’ en 
‚architect’ 
 
Hof: De aanvrager die in aanmerking wil komen voor het algemeen stelsel van erkenning van opleidingstitels als vervat 
in titel III, hoofdstuk I, van Richtlijn 2005/36/EG moet niet alleen aantonen dat hij in het bezit is van een opleidingstitel die 
niet in bijlage V, punt 5.7.1, daarbij is opgenomen, maar ook dat er sprake is van een „bijzondere en uitzonderlijke 
reden”.  Het begrip „bijzondere en uitzonderlijke reden” in de zin van artikel 10, onder c), van richtlijn 2005/36 die verwijst 
naar de omstandigheden die ertoe hebben geleid dat de aanvrager niet in het bezit is van een in bijlage V, punt 5.7.1, bij 
de richtlijn opgenomen titel, waarbij die aanvrager echter niet met goed gevolg kan aanvoeren dat hij over 
beroepskwalificaties beschikt die hem in zijn lidstaat van oorsprong toegang geven tot een ander beroep dan het beroep 

Beroepskwalificaties 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163867&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=388242
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163874&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=190898
http://pi.rechtspraak.minjus.nl/deeplink/ecliSearch?id=ECLI:NL:XX:2015:88
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.111.01.0002.01.NLD
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.111.01.0002.01.NLD
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.111.01.0002.01.NLD
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163714&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=328718
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dat hij in de ontvangende lidstaat wil uitoefenen. Het begrip „architect” moet worden omschreven rekening houdend met 
de wettelijke regeling van de ontvangende lidstaat en verlangt dus niet noodzakelijkerwijs dat de aanvrager beschikt over 
een opleiding en ervaring die niet alleen betrekking hebben op technische werkzaamheden op het gebied van planning, 
toezicht en uitvoering, maar ook op artistiek– vormgevende, stedenbouwkundige en economische werkzaamheden en in 
voorkomend geval werkzaamheden op het gebied van de monumentenzorg. 

 

 
ARREST HVJEU – 16 april 2015 – Zaak C-388/13 – UPC Magyarország – arrest 

 
Richtlijn 2005/29/EG – Oneerlijke handelspraktijken – Verstrekking van onjuiste informatie door een 
telecommunicatiebedrijf aan een abonnee met extra kosten als gevolg – Aanmerking als ,misleidende handelspraktijk’ 
 
Hof: De verstrekking van onjuiste informatie door een handelaar aan een consument, moet worden aangemerkt als 
„misleidende handelspraktijk”, ook al had die verstrekking van informatie slechts op één consument betrekking. 
Een handelspraktijk die voldoet aan alle in artikel 6, lid 1, van Richtlijn 2005/29 genoemde criteria kan als oneerlijk en 
daarmee als verboden op grond van artikel 5, lid 1, van de richtlijn worden aangemerkt zonder dat nog behoeft te worden 
nagegaan of die praktijk ook in strijd is met de vereisten van professionele toewijding in de zin van artikel 5, lid 2, onder 
a), van de richtlijn. 
 

 Yes, yes, yes! Information to a single consumer is a commercial practice –  CJEU in Case C-388/13 (European   
consumer law blog) 

 Misleidende handelspraktijk al heeft informatie betrekking op slechts een consument (IE– forum) 
 
CONCLUSIE A-G CRUZ VILLALÓN – 23 april 2015 –  Zaak C-110/14 – Costea – conclusie 

 
Bescherming van de consument – Begrip ‚consument’ in de zin van artikel 2, onder b), van richtlijn 93/13/EEG – 
Kredietovereenkomst gesloten door een natuurlijke persoon die het beroep van advocaat uitoefent – Lening met als 
onderpand een onroerende zaak die eigendom is van het advocatenkantoor van kredietnemer – Invloed van kennis en 
beroep op de hoedanigheid van consument – Vaststelling van het doel van de lening – Gemengde overeenkomsten in 
de zin van overweging 17 van richtlijn 2011/83/EU – Invloed van de accessoire overeenkomst op de hoofdovereenkomst 
 
A-G: Onder het begrip consument, in de zin van artikel 2, onder b), van richtlijn 93/13/EEG valt een natuurlijke persoon 
die het beroep van advocaat uitoefent en met een bank een kredietovereenkomst sluit in het kader waarvan als 
hypothecair onderpand een onroerende zaak is vermeld die eigendom is van zijn eenmansadvocatenkantoor, wanneer, 
gelet op het bewijsmateriaal waarover de nationale rechter beschikt, blijkt dat die persoon heeft gehandeld voor 
doeleinden die binnen zijn beroepsactiviteit vallen. De overeenkomstsluitende partij dient te worden aangemerkt als 
consument, wanneer het beroepsmatige doel niet overheerst binnen de globale context van de overeenkomst, gelet op 
alle omstandigheden en de beoordeling van de ter beschikking staande bewijsmiddelen. De rol van een natuurlijke 
persoon, als wettelijk vertegenwoordiger van zijn eenmansadvocatenkantoor, bij het sluiten van een accessoire 
garantieovereenkomst heeft geen invloed op zijn hoedanigheid van consument met betrekking tot een 
kredietovereenkomst, zijnde de hoofdovereenkomst. 
 

 To be or not to be –  AG Cruz Villalón's Opinion in Case C-110/14 Costea (European consumer law blog) 
 
ARREST HVJEU – 23 april 2015 – Zaak C-96/14 – Van Hove – persbericht – arrest 
 

Richtlijn 93/13/EEG – Oneerlijke bedingen – Verzekeringsovereenkomst – Artikel 4, lid 2 – Beoordeling van het 
oneerlijke karakter van contractuele bedingen – Uitsluiting van bedingen betreffende het eigenlijke voorwerp van de 
overeenkomst – Beding dat ertoe strekt de aflossing van een hypothecaire lening te garanderen – Volledige 
arbeidsongeschiktheid van de kredietnemer – Uitsluiting van die dekking wanneer de betrokkene geschikt wordt 
verklaard om een al dan niet bezoldigde activiteit uit te oefenen 
 
Hof: Een beding in een verzekeringsovereenkomst dat ertoe strekt de betaling van de aan de kredietgever verschuldigde 
aflossingen te garanderen in geval van volledige arbeidsongeschiktheid van de kredietnemer valt slechts onder de in die 
bepaling bedoelde uitzondering voor zover de verwijzende rechter vaststelt dat dat beding een kernprestatie van dat 
contractuele kader vastlegt, die er als zodanig kenmerkend voor is en duidelijk en begrijpelijk is geformuleerd. 
 

 The core of insurance contracts and its transparency (ECJ in C-96/14) (European consumer law blog) 
 
ARREST HVJEU – 29 april 2015 – Zaak C-51/13 – Nationale–Nederlanden Levensverzekering Mij – Nederlandse 
zaak – Rechtbank Rotterdam – persbericht – arrest 
 

Directe levensverzekering – Richtlijn 92/96/EEG – Artikel 31, lid 3 – Aan de verzekeringnemer te verstrekken informatie 
– Verplichting van de verzekeraar op grond van algemene beginselen van nationaal recht, aanvullende informatie over 
de kosten en de premies te verstrekken 

Consumentenrecht 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163719&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=583047
http://recent-ecl.blogspot.nl/2015/04/yes-yes-yes-information-to-single.html
http://www.ie-forum.nl/?//Misleidende+handelspraktijk+al+heeft+informatie+betrekking+op+slechts+een+consument////33755/
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163884&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=397411
http://recent-ecl.blogspot.nl/2015/04/to-be-or-not-to-be-ag-cruz-villalons.html
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-04/cp150042en.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163876&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=395755
http://recent-ecl.blogspot.nl/2015/04/the-core-of-insurance-contracts-and-its.html
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2012:BY5159
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-04/cp150045nl.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164023&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=118105
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De heer Van Leeuwen heeft bij Nationale– Nederlanden een verzekering afgesloten met de naam “Flexibel Verzekerd 
Beleggen”, waarvan een overlijdensrisicoverzekering deel uitmaakt. In casu is er een geschil gerezen over de hoogte 
van de poliskosten en van overlijdensrisicopremies, welke door Nationale– Nederlanden op de bruto premie dan wel de 
poliswaarde in mindering zijn gebracht. Van Leeuwen stelt dat Nationale– Nederlanden hem voorafgaand aan het sluiten 
van het verzekeringspakket onvoldoende informatie heeft verstrekt. Hoewel Nationale– Nederlanden heeft voldaan aan 
de informatieplicht als neergelegd in de Derde Levensrichtlijn (92/96/EEG) stelt Van Leeuwen dat de levensverzekeraar 
ongeschreven regels van Nederlands recht, zoals de redelijkheid en billijkheid en de zorgplicht heeft geschonden. De 
Rechtbank Rotterdam vraagt het Hof nu of het recht van de Unie, in het bijzonder artikel 31 van bovengenoemde richtlijn 
(die in Annex 2 een opsomming van de door de verzekeraar te verstrekken informatie bevat) zich ertegen verzet dat 
levensverzekeraars worden verplicht meer informatie te verstrekken op grond van genoemde rechtsbeginselen. 
 
Hof: De lidstaten kunnen levensverzekeringsmaatschappijen verplichten, de cliënt ook andere dan de in de richtlijn 
opgesomde informatie te verstrekken. De verzekeraar moet wel met een voldoende mate van voorspelbaarheid kunnen 
vaststellen welke aanvullende informatie hij dient te verstrekken. 
 

 More information duties for insurance companies –  CJEU in Nationale– Nederlanden Levensverzekering Mij 
(C-51/13) (European consumer law blog) 

 
PREJUDICIËLE VERWIJZING – OOSTENRIJK – 17 april 2015 – Zaak C-127/15 – Verein für 
Konsumenteninformation –  uitspraak 

 
Incassobureau – Aflossingsovereenkomst –  Vaste termijnen – Aantal termijnen ontbreekt – Begrip 
“kredietbemiddelaar”–  Is een incassobureau een kredietbemiddelaar?  –  Begrip „kosteloos uitstel van betaling”  –  
Richtlijn 2008/48/EG (kredietovereenkomsten voor consumenten –  Richtlijn 2009/22/EG (inbreuken bescherming 
consumentenbelangen)  
 
PREJUDICIËLE VERWIJZING – POLEN – 21 april 2015 – Zaak C-119/15 – Biuro podróży Partner – uitspraak 

 
Richtlijn 93/13/EEG –  Oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten –  Richtlijn 2009/22/EG – Reisbureau – 
Beding ingeschreven in Pools register van ontoelaatbare bedingen – Oogmerk van het beding – Beoordeling of sprake is 
van “dezelfde strekking” 
 
REGELGEVING – Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten 

Implementatie van Richtlijn 2013/11/EU inzake alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG en uitvoering van de Verordening (EU) nr. 524/2013 en tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (33982) 
 
LITERATUUR – Prijswijzigingsbedingen 
Mr. dr. H.P.A. Knops, 'Hof van Justitie neemt prijswijzigingsbedingen jegens consumenten onder vuur', Nederlands 
tijdschrift voor Europees recht, 2015– 3, p. 81– 89  
 
OVERIG – Conferentie over consumentenbescherming 

Riga Consumer Protection Conference outlines future consumer policy priorities in the digital era (persbericht 
voorzitterschap Raad) 
 

 
ARREST EHRM – 23 april 2015 – Morice t. Frankrijk – Grote Kamer – persbericht – arrest (nivo 1) 

 
Artikel 6 en 10 EVRM. Morice, een advocaat, is in Frankrijk veroordeeld vanwege het doen van uitlatingen in de pers 
over een rechter M. die een zaak behandelde waarin hij de verdediging voerde. Onder de gegeven omstandigheden 
oordeelt het hof dat sprake is van schending van artikel 10 EVRM door Morice te veroordelen voor het doen van die 
uitlatingen. De uitlatingen die Morice heeft gedaan kon hij met feiten onderbouwen en brachten een tekortkoming in een 
juridisch onderzoek aan het licht, een advocaat moet de mogelijkheid hebben een dergelijke situatie aan het publiek te 
melden. Het hof oordeelt dat een advocaat als het op de vrijheid van meningsuiting aankomt echter niet gelijk is te 
stellen met een journalist nu de advocaat direct betrokken is bij de zaak en geen buitenstaander wiens taak het is het 
publiek te informeren. Een verdergaande beperking van de vrijheid van meningsuiting is dus in beginsel wel mogelijk 
(zie in dit verband ook Armellini and Others v. Austria (application no. 14134/07, uitspraak 16 april 2015), daar neemt 
het hof geen schending van artikel 10 EVRM aan, twee journalisten zijn in dat geval veroordeeld wegens laster door een 
artikel te plaatsen over vermeende betrokkenheid van 3 voetballers bij match fixing). 
 
Tevens oordeelt het hof dat er sprake is van schending van artikel 6 lid 1 EVRM. De vrees van Morice dat één van de 
rechters die over zijn zaak oordeelde niet geheel onpartijdig zou zijn door eerder uitgesproken steun aan de rechter M., 
na wiens klacht Morice is veroordeeld, is een terechte vrees.  
 

Eerlijk proces 

http://recent-ecl.blogspot.nl/2015/04/more-information-duties-for-insurance.html
http://recent-ecl.blogspot.nl/2015/04/more-information-duties-for-insurance.html
http://pi.rechtspraak.minjus.nl/deeplink/ecliSearch?id=ECLI:NL:XX:2015:86
http://pi.rechtspraak.minjus.nl/deeplink/ecliSearch?id=ECLI:NL:XX:2014:760
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33982-C.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33982-C.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33982-C.html
file://zmpfs048.rechtspraak.minjus.nl/homedir$/BIKJ1/$config$/W7/Office2013/Word/Mr.%20dr.%20H.P.A.%20Knops,%20'Hof%20van%20Justitie%20neemt%20prijswijzigingsbedingen%20jegens%20consumenten%20onder%20vuur',%20Nederlands%20tijdschrift%20voor%20Europees%20recht,%202015-3,%20p.%2081-89
file://zmpfs048.rechtspraak.minjus.nl/homedir$/BIKJ1/$config$/W7/Office2013/Word/Mr.%20dr.%20H.P.A.%20Knops,%20'Hof%20van%20Justitie%20neemt%20prijswijzigingsbedingen%20jegens%20consumenten%20onder%20vuur',%20Nederlands%20tijdschrift%20voor%20Europees%20recht,%202015-3,%20p.%2081-89
https://eu2015.lv/news/media-releases/1494-riga-consumer-protection-conference-outlines-future-consumer-policy-priorities-in-the-digital-era
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-5070264-6240387
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-154265
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 La liberté d'expression de l'avocat, hors du prétoire (libertés chéries) 
 Case Law, Strasbourg: Morice v France, “A great victory for the whole legal profession” – Inger Høedt– 

Rasmussen and Dirk Voorhoof (Inforrms) 

 

 
PREJUDICIËLE VERWIJZING – FRANKRIJK – 14 april 2015 – Zaak C-121/15 – ANODE – verwijzingsuitspraak 
 

Aardgasmarkt –  Opleggen gereguleerde tarieven historische en alternatieve aanbieders op de aardgasmarkt  –  Vrijheid 
om concurrerende tarieven aan te bieden –  Openbare dienstverplichting –  Algemeen economisch belang –  
Voorzieningszekerheid –  Territoriale samenhang –  VWEU artikel 106 (openbare ondernemingen) –   
Richtlijn 2009/73/EG (interne markt voor aardgas) –  HvJEU: C-265/08 Federutility e.a. 
 

 
ARREST EHRM – 14 april 2015 – Chinnici t. Italië – persbericht – arrest (nivo 2) 

 
Het hof neemt schending van A1P1 aan, omdat de nationale rechter bij het vaststellen van de schadeloosstelling als 
gevolg van de onteigening van het land van klager (twintig jaar eerder), geen rekening had gehouden met de inflatie.  

 
NOOT – bij EHRM Vékony 

De vergunning als ‘eigendom’ in de zin van artikel 1 EP EVRM? 

 

 
PREJUDICIËLE VERWIJZING – DUITSLAND – 17 april 2015 – Zaak  C-123/15 – Feilen – verwijzingsuitspraak 

 
Successierechten in Oostenrijk – Declaratie in Duitsland als nalatenschapsschuld – Verzoek vermindering 
successierechten – VWEU artikel 63 en 65  –  Vrijheid van kapitaalverkeer – Nationale regeling die in het geval van een 
verkrijging bij versterf door personen van een bepaalde tariefgroep, voorziet in een vermindering van de erfbelasting 
indien de nalatenschap vermogensbestanddelen omvat die in de loop van een periode van tien jaar vóór de verkrijging 
reeds door een persoon van die tariefgroep zijn verkregen en in die lidstaat erfbelasting is geheven ter zake van deze 
eerdere verkrijging, terwijl een vermindering is uitgesloten wanneer ter zake van de eerdere verkrijging erfbelasting is 
geheven in een andere lidstaat –  HvJEU:  C-256/06 Jäger; C-11/07 Eckelkamp; C-43/07 Arens– Sikken; C-510/08 
Mattner; C-181/12 Welte; C-211/13 CIE/DUI 
 
LITERATUUR – Erfrecht-verordening 

De verwijzingsregels van de Erfrecht-verordening: Een vergelijking met huidige  Nederlandse erfrechtelijke 
verwijzingsregels, P.A.M. Lokin, in: SEW 2015, nr. 5 
 
OVERIG 

Guide on international private law in successions matters (Notaries of Europe) 
 

 
PREJUDICIËLE VERWIJZING – VERENIGD KONINKRIJK – 1 april 2015 – Zaak C-72/15 – Rosneft –  
verwijzingsuitspraak 

 
Russische olie–  en gasonderneming, waarvan 69,5% aandelen in eigendom van Rusland – Schalieformaties –  Door het 
VK genomen sanctiemaatregelen ter uitvoering van Uniewetgeving–  Partnerschapovereenkomst EG– Rusland –  Besluit 
2014/512/GBVB  –  Verordening (EU) nr. 833/2014 – Begrippen ‘water van meer dan 150 meter diep’ en ‘schalie’ –  
Rechtstreekse werking partnerschapsovereenkomst EG/RF? –  Paralelle zaak bij het Gerecht  –  Bevoegdheid HvJEU? 

 

 
ARREST EHRM – 2 april 2015 – Ribic t. Kroatië – persbericht – arrest (nivo 2)  

 
Artikel 8 EVRM. De zaak betreft de langdurige procedure aangaande het omgangsrecht van klager met zijn zoon. Klager 
en zijn vrouw zijn in 1993 uit elkaar gegaan, twee maanden nadat hun zoon was geboren. In 1996 heeft zijn echtgenote 
scheiding aangevraagd, evenals de voogdij over hun zoon en een alimentatieverplichting voor klager. Nadat de 
hoorzittingen herhaaldelijk werden uitgesteld is de scheiding in oktober 2001 uitgesproken en in 2002 van kracht 
geworden. De rechtbank heeft gelijktijdig met het uitspreken van de scheiding de voogdij toegekend aan de moeder met 
een omgangsregeling en een alimentatieverplichting voor klager. In hoger beroep is het vonnis vernietigd voor zover het 

Energie 

Eigendomsrecht 

Erfrecht 

Externe betrekkingen 

Familieleven 

http://libertescheries.blogspot.nl/2015/04/la-liberte-dexpression-de-lavocat-hors.html
https://inforrm.wordpress.com/2015/05/07/case-law-strasbourg-morice-v-france-a-great-victory-for-the-whole-legal-profession-inger-hoedt-rasmussen-and-dirk-voorhoof/
https://inforrm.wordpress.com/2015/05/07/case-law-strasbourg-morice-v-france-a-great-victory-for-the-whole-legal-profession-inger-hoedt-rasmussen-and-dirk-voorhoof/
http://pi.rechtspraak.minjus.nl/deeplink/ecliSearch?id=ECLI:NL:XX:2014:758
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-5060730-6225793
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-153760
http://www.stibbeblog.nl/environment-and-planning/de-vergunning-als-eigendom-in-de-zin-van-artikel-1-ep-evrm/
http://pi.rechtspraak.minjus.nl/deeplink/ecliSearch?id=ECLI:NL:XX:2015:85
http://www.uitgeverijparis.nl/scripts/read_article_pdf.php?id=1001207933
http://www.uitgeverijparis.nl/scripts/read_article_pdf.php?id=1001207933
http://www.notaries-of-europe.eu/index.php?pageID=11975
http://pi.rechtspraak.minjus.nl/deeplink/ecliSearch?id=ECLI:NL:XX:2015:63
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-5055305-6217148
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-101221
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de omgangsregeling en de alimentatieverplichting betrof en de zaak werd teruggewezen. In een nieuw vonnis kreeg 
klager een omgangsregeling en werd een gedetailleerd schema voor het contact met zijn zoon opgesteld. Deze 
uitspraak werd in 2005 onherroepelijk. Gedurende de procedure kreeg klager een voorlopige omgangsvoorziening met 
zijn zoon. Echter, zijn ex– vrouw weigerde mee te werken aan de voorlopige omgangsregeling en aan het 
onherroepelijke vonnis van juni 2005. Zij kreeg voor de niet– naleving een boete opgelegd, die zij heeft betaald. 
Desalniettemin ging ze door met het niet– naleven van de omgangsregeling. In de daaruit voortvloeiende strafzaak werd 
ze veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf. De tenuitvoerleggingsprocedure van de omgangsregeling werd 
uiteindelijk stopgezet om dat de zoon van klager in oktober 2011 de leeftijd van 18 jaar bereikte. De klacht richt zich erop 
dat de Kroatische autoriteiten door het tekortkomen in het handhaven van de omgangsregeling een inbreuk hebben 
gemaakt op klagers uit artikel 8 voortvloeiende rechten. Hij wees erop dat tussen de tijd dat zijn zoon twee maanden oud 
was en hij achttien werd, hij hem slechts drie keer heeft gezien. Het Hof neemt een schending van artikel 8 aan. 
 
CONCLUSIE A-G BOT – 16 april 2015 – Zaak C-184/14 – A – conclusie 

 
Belang van het kind – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikel 24, lid 2 – Verordening (EG) nr. 
4/2009 – Rechterlijke bevoegdheid inzake onderhoudsverplichtingen – Verzoek betreffende een onderhoudsverplichting 
voor kinderen, dat bijkomstig is aan een echtscheidingsprocedure in een lidstaat waar die kinderen niet hun gewone 
verblijfsplaats hebben – Verordening (EG) nr. 2201/2003 – Bevoegdheid bij huwelijkszaken en ouderlijke 
verantwoordelijkheid 
 
A-G: Wanneer een hoofdverzoek tot scheiding van tafel en bed aanhangig is en in het kader van deze 
scheidingsprocedure een verzoek betreffende onderhoudsverplichtingen voor minderjarige kinderen wordt ingediend, 
dan is het gerecht dat die procedure behandelt bevoegd om van het verzoek betreffende onderhoudsverplichtingen 
kennis te nemen. Het belang van het kind gebiedt in dat geval dat de relatieve bevoegdheid wordt bepaald volgens het 
criterium van nauwe verbondenheid. 
 
UITSPRAAK NL – Rechtbank Limburg – 14 april 2015 – ECLI:NL:RBLIM:2015:3078 – uitspraak 
  

Transseksualiteit; verzoek tot wijziging van de vermelding van het geslacht in de huwelijksakte niet gehonoreerd; beroep 
op schending art. 8 EVRM kan in het midden blijven; weliswaar behoort de genderidentiteit en het vastleggen van 
gegevens over die identiteit tot het privéleven en het familie–  en gezinsleven als beschermd door art. 8 EVRM maar nu 
een wettelijke grondslag voor wijziging van de huwelijksakte ontbreekt gaat het de rechtsvormende taak van de rechter 
te buiten indien verzoeker de verzochte wijziging toch zou worden toegestaan.  
 
OVERIG 

 Guide on international private law in family matters (notaries of Europe) 

 How to make justice child– friendly? Perspectives and experiences of professionals in Member States, rapport 
en twee radio debatten van het FRA op 5 mei 2015 

 

 
UITSPRAAK NL – EINDUITSPRAAK na HvJEU – Hoge Raad – 24 april 2015 – ECLI:NL:HR:2015:1114 – uitspraak  
 

Financieel recht. Geldt bij executoriale verkoop van effecten de prospectusplicht (art. 5:2 Wft)? Art. 3 lid 1 Richtlijn 
2003/71/EG (Prospectusrichtlijn). Vervolg op HR 28 september 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW7006 en HvJEU 17 
september 2014, ECLI:EU:C:2014:2226. 
 

 Prospectusplicht niet van toepassing op executoriale verkoop van effecten (cassatieblog) 

 

 
ARREST HVJEU – 16 april 2015 – Gevoegde zaken C-271/14 en C-273/14 – LFB Biomédicaments e.a. en Fabre 
Médicament – arrest 
 

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik – Richtlijn 89/105/EEG – Artikel 6, punten 3 en 5 – Schrapping van 
geneesmiddelen van een lijst van de boven de vaste ziekenhuisbedragen vergoede farmaceutische special iteiten – 
Motiveringsplicht 
 
Hof: De in punten 3 en 5 van Artikel 6 van richtlijn 89/105/EEG vastgestelde motiveringsplicht is van toepassing op een 
besluit dat de terugbetalingsvoorwaarden beperkt of de vergoeding voor een geneesmiddel verlaagt door het uit te 
sluiten van de lijst van farmaceutische specialiteiten die de verplichte ziektekostenverzekeringen vergoeden boven de 
diensten van ziekenhuisverpleging die worden vergoed in het kader van vaste bedragen voor verblijf en verzorging. 
 
 
ARREST HVJEU – 29 april 2015 – Zaak C-528/13 – Léger – persbericht – arrest 

Financieel recht 

Geneesmiddelen en gezondheid 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163728&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=581301
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBLIM:2015:3078
http://www.notaries-of-europe.eu/index.php?pageID=11965
http://fra.europa.eu/en/event/2015/how-make-justice-child-friendly-perspectives-and-experiences-professionals-member-states
http://fra.europa.eu/en/event/2015/how-make-justice-child-friendly-perspectives-and-experiences-professionals-member-states
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2015:1114
http://cassatieblog.nl/proces-en-beslagrecht/prospectusplicht-niet-van-toepassing-op-executoriale-verkoop-van-effecten/
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163715&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=581997
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-04/cp150046nl.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164021&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=410154


  
 
 

14 
 

    Rechtspraak Europa     2015, nr. 5 

 

Volksgezondheid – Richtlijn 2004/33/EG – Technische voorschriften voor bloed en bloedbestanddelen – Bloeddonatie – 
Criteria voor donoren – Criteria voor permanente of tijdelijke uitsluiting – Personen die als gevolg van hun seksueel 
gedrag een groot risico hebben om ernstige bloedoverdraagbare infectieziekten op te lopen – Man die seksuele 
betrekkingen heeft gehad met een man – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikelen 21, lid 1, en 
52, lid 1 – Seksuele oriëntatie – Discriminatie – Rechtvaardiging – Evenredigheid 
 
Hof: De permanente uitsluiting van bloeddonatie voor mannen die seksuele betrekkingen hebben gehad met mannen 
kan, gelet op de situatie in de betrokken lidstaat, gerechtvaardigd zijn. Aangetoond moet worden dat deze personen een 
groot risico hebben om ernstige infectieziekten, zoals met name HIV, op te lopen en dat efficiënte detectietechnieken of 
minder belastende methoden om een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van de ontvangers te 
waarborgen, ontbreken. 
 

 Block exclusion on blood donation by gay and bisexual men: a disappointing CJEU ruling  (EU law analysis) 

 Die Angst vor der epistemischen Unsicherheit: das gruppenspezifische Blutspendeverbot vor dem EuGH 
(Verfassungsblog) 

 Oordeel NJCM (Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten) over de Nederlandse uitsluiting van 
bloeddonatie voor homoseksuele mannen met seksuele betrekkingen: “Permanente uitsluiting bloeddonatie 
homo–  en biseksuele mannen is discriminatie” (mensenrechten.nl) 

 
PREJUDICIËLE VERWIJZING –  FRANKRIJK – 13 april 2015 – Zaak C-114/15 – Audace e.a.– verwijzingsuitspraak 

 
Invoer diergeneesmiddelen zonder vergunning – Strafzaak –  Nationale regeling waarbij de parallelinvoer van 
diergeneesmiddelen uitsluitend is voorbehouden aan groothandelaren met vergunning voor die lidstaat –  VWEU 
artikelen 34, 35 en 36  Verbod op invoerbeperkingen –  Richtlijn 2001/82/EG –  Communautair wetboek 
diergeneesmiddelen –  Richtlijn 2006/123  –  Dienstenrichtlijn 
 
UITSPRAAK NL – Rechtbank Noord– Holland – 10 april 2015 – ECLI:NL:RBNHO:2015:3036 - uitspraak 
 

Het HvJEU heeft in zijn arrest van 10 juli 2014 (zaken C-358/13 en C-181/14) antwoord gegeven op de prejudiciële 
vraag of het begrip geneesmiddel in artikel 1, punt 2, sub b, van richtlijn 2001/83/EG […] aldus moet worden uitgelegd 
dat synthetische cannabinoïden niet onder dat begrip vallen. Gelet op deze uitspraak van het HvJEU vallen de stoffen 
die in de tenlastelegging staan vermeld, ook synthetische cannabinoïden, naar het oordeel van de rechtbank niet onder 
de definitie van een geneesmiddel als bedoeld in artikel 1 sub b van de Geneesmiddelenwet, aangezien deze wet 
conform genoemde richtlijn dient te worden uitgelegd. Verdachte zal derhalve worden vrijgesproken van de haar ten 
laste gelegde feiten.  
 
NOOT – bij HvJEU C-503/13 en C-504/13 Boston Scientific medizintechnik 

 Medische hulpmiddelen en Richtlijn 85/374 (Willem van Boom blog)  

 CJEU: ‘potentially defective’ medical device can be held ‘defective’ in terms of product liability directive (Bird 
Buzz) 

 
OVERIG 

 Meer vrijheid voor lidstaten bij gebruik van ggo's (ECER) 

 L'amiante et les conditions de la mise en examen (libertés chéries) 

 Vaccination obligatoire : Le Conseil constitutionnel entre débat scientifique et politique publique  (libertés 
chéries) 

 

 
LITERATUUR – Handvest grondrechten 

 De directe werking van de grondrechten van de Europese Unie, Mirjam de Mol, ISBN:9789462401662  

 Boekbespreking in SEW 2015, nr. 4: Steve Peers, Tamara Hervey, Jeff Kenner & Angela Ward (red.), The EU 
Charter of Fundamental Rights: A Commentary, Baden– Baden/Munich/Oxford: Nomos/ C.H. Beck/Hart 
Publishing 2014, ISBN 978– 1– 84946– 308– 9, 1936 p. 

 Boekbespreking in SEW, 2015, nr. 4: Federico Fabbrini Fundamental Rights in Europe: Challenges and 
Transformations in Comparative Perspective Oxford: Oxford University Press 2014, ISBN 978– 0– 19– 870204– 
7, 352 p.,  

 
OVERIG 

 On fairness, elephants and principle – Michael Rhimes (UK human rights blog) 

 Advies van het Europees Comité van de Regio's — Lokale en regionale overheden en de multilevel 
bescherming van de rechtsstaat en de grondrechten van de EU,  PB C 140 van 28.4.2015 

 Charterpedia: Het Handvest van de grondrechten EU met per artikel uitleg en jurisprudentie van het HvJEU en 
van nationale rechters. 

Grondrechten (Handvest) en EVRM 

http://eulawanalysis.blogspot.co.uk/2015/04/block-exclusion-on-blood-donation-by.html
http://www.verfassungsblog.de/die-angst-vor-der-epistemischen-unsicherheit-das-gruppenspezifische-blutspendeverbot-vor-dem-eugh/
http://mensenrechten.nl/berichten/permanente-uitsluiting-bloeddonatie-homo-en-biseksuele-mannen-discriminatie
http://mensenrechten.nl/berichten/permanente-uitsluiting-bloeddonatie-homo-en-biseksuele-mannen-discriminatie
http://pi.rechtspraak.minjus.nl/deeplink/ecliSearch?id=ECLI:NL:XX:2015:82
http://pi.rechtspraak.minjus.nl/deeplink/ecli?id=ECLI:NL:RBNHO:2015:3036
https://willemvanboom.wordpress.com/2015/03/25/pacemaker/
http://birdbuzz.nl/2015/04/03/cjeu-potentially-defective-medical-device-can-be-held-defective-in-terms-of-product-liability-directive/
http://www.minbuza.nl/ecer/nieuws/2015/04/meer-vrijheid-voor-lidstaten-bij-gebruik-van-ggos.html
http://libertescheries.blogspot.nl/2015/04/lamiante-et-les-conditions-de-la-mise.html
http://libertescheries.blogspot.nl/2015/04/vaccination-obligatoire-le-conseil.html
http://www.vanstockum.nl/boeken/recht-algemeen/internationaal-publiekrecht/nl/de-directe-werking-van-de-grondrechten-van-de-europese-unie-mirjam-de-mol-9789462401662/
http://www.legalintelligence.com/documents/documents.pdf?docid=14717438&hl=0&auth=1#xml=http://www.legalintelligence.com/documents/PdfHighlight?id=446fb3bb-bb39-4f88-89b8-4d41b015a216
http://www.legalintelligence.com/documents/documents.pdf?docid=14717438&hl=0&auth=1#xml=http://www.legalintelligence.com/documents/PdfHighlight?id=446fb3bb-bb39-4f88-89b8-4d41b015a216
http://www.legalintelligence.com/documents/documents.pdf?docid=14717439&hl=0&auth=1#xml=http://www.legalintelligence.com/documents/PdfHighlight?id=efacd233-9434-4e67-8e6d-2896367788fa
http://www.legalintelligence.com/documents/documents.pdf?docid=14717439&hl=0&auth=1#xml=http://www.legalintelligence.com/documents/PdfHighlight?id=efacd233-9434-4e67-8e6d-2896367788fa
http://ukhumanrightsblog.com/2015/04/02/on-fairness-elephants-and-principle-michael-rhimes/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.140.01.0032.01.NLD
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.140.01.0032.01.NLD
http://fra.europa.eu/en/charterpedia
http://fra.europa.eu/en/charterpedia
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 The Fogmachine of War: A Comment on the Report “Clearing the Fog of Law” (EJIL talk) 
According to the report, the Strasbourg Court is wrong to have applied the ECHR to the actions of British troops acting 
abroad, and the Strasbourg Court is wrong to have let the ECHR supplant the rules of international humanitarian law. Such 
developments, the authors say, are not ‘properly supported by sound legal method’ but rather ‘an instance of over– bearing 
judicial power’ (p 9), the report arguing in essence that the courts have discarded what the authors term the traditional 
interpretation of the ECHR which could be summed up as ‘the general understanding that the ECHR did not apply 
extraterritorially’ (p 11& 46). 

 Rapportage internationale mensenrechtenprocedures van het Ministerie van Buitenlandse zaken 2014 

 

 
CONCLUSIE A-G JÄÄSKINEN – 14 april 2015 – Zaak C-207/14 – Hotel Sava Rogaška – conclusie 
 

Onderlinge aanpassing van wettelijke regelingen – Richtlijn 2009/54/EG – Artikel 8, lid 2 – Bijlage I – Begrip ,natuurlijk 
mineraalwater afkomstig van eenzelfde bron’ – Uitleggingscriteria 
 
A-G: De uitdrukking ,natuurlijk mineraalwater afkomstig van eenzelfde bron’ in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 
2009/54/EG verwijst naar water afkomstig van een of meerdere natuurlijke of kunstmatige ontspringingspunten, dat 
eenzelfde watervlak of onderaardse laag tot oorsprong heeft, voor zover dat water identieke kenmerken heeft die bij al 
die natuurlijke of kunstmatige ontspringingspunten constant blijven binnen natuurlijke schommelingen.  
 

 Begrip 'natuurlijk mineraalwater afkomstig van eenzelfde bron’ (IE– forum) 
 
CONCLUSIE A-G KOKOTT – 23 april 2015 – Zaak C-21/14 P – Commissie / Rusal Armenal – Grote Kamer – 
conclusie 

 
Hogere voorziening – Dumping – Invoer van bepaald bladaluminium uit Armenië, Brazilië en China – Artikel 2, lid 7, van 
verordening (EG) nr. 384/96 – Verenigbaarheid met de antidumpingovereenkomst – Artikel 277 VWEU 
 

A-G: Het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 5 november 2013, Rusal Armenal/Raad (T‑512/09, 

EU:T:2013:571), wordt vernietigd. Het eerste middel van het door Rusal Armenal ZAO ingestelde beroep tot 
nietigverklaring wordt afgewezen. 
De zaak wordt terugverwezen naar het Gerecht ter beoordeling van de overige middelen. 
 
OVERIG - TIP Transatlantic Trade and Investment Partnership tussen EU en VS 

 TTIP in focus: 11 Myths Exposed (Martens centre European studies) 

 Opponenten vrijhandelsverdrag vrezen ‘regulatory chill’ (sconline) 

 Handelsverdrag mag landen niet verhinderen wetten te maken (sconline) 
 

 
UITSPRAAK NL – Rechtbank Limburg – 30 april 2015 –  ECLI:NL:RBLIM:2015:3721 –  uitspraak 
  

Kort geding. Hennepplantage. Overlast veroorzaakt door huurder dan wel door van harentwege in de woning 
verblijvende derde. Bestuurs- en civielrechtelijke context. Artikel 13b Opiumwet (sluiting woning voor drie maanden). 
Artikel 7:231 lid 2 juncto 6:265 BW. Ontbinding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar, niet 
in strijd met artikel 8 EVRM. Vordering tot verschaffen huurgenot in conventie afgewezen, vordering tot ontruiming in 
reconventie toegewezen.  

 

 
PREJUDICIËLE VERWIJZING – NEDERLAND – Hoge Raad – 3 april 2015 – ECLI:NL:HR:2015:841 – 
verwijzingsuitspraak 

  
Sanoma is uitgever van het maandblad Playboy en heeft een fotoreportage laten maken van Britt Dekker. GS Media 
exploiteert de website Geenstijl.nl. Op genoemde website zijn verschillende berichten verschenen met een hyperlink 
naar externe websites waar de foto’s te vinden waren voorafgaand aan de publicatie van de Playboy– editie met de 
fotoreportage. Op Geenstijl.nl is een uitsnede van één van de foto’s te zien als teaser. GS Media heeft volgens Sanoma 
inbreuk gemaakt op het auteursrecht van de fotograaf door het plaatsen van de hyperlinks en op het portretrecht van 
Britt Dekker door het plaatsen van de uitsnede.  De rechtbank heeft de vorderingen toegewezen. Het hof heeft het 
vonnis van de rechtbank vernietigd. Volgens het hof heeft GS Media geen inbreuk gemaakt op het auteursrecht en het 
portretrecht omdat de foto’s door plaatsing op de externe websites al eerder openbaar waren gemaakt.  Wel wordt de 
handelswijze van GS Media onrechtmatig geacht omdat met het plaatsen van links naar illegaal geplaatste foto’s het 
publiek gefaciliteerd wordt om de illegaal geplaatste en moeilijk vindbare foto’s te bekijken. Met het plaatsen van de 
uitsnede wordt het auteursrecht geschonden omdat een deel van het werk van de fotograaf geciteerd wordt zonder dat 

Handel 

Huurrecht 

IE – Intellectuele eigendom 

http://www.ejiltalk.org/the-fogmachine-of-war-a-comment-on-the-report-clearing-the-fog-of-law/
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2015/05/04/rapportage-2014-internationale-mensenrechtenprocedures/209970djz-bijlage.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163656&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=249155
http://www.ie-forum.nl/?//Begrip+%26%23039%3Bnatuurlijk+mineraalwater+afkomstig+van+eenzelfde+bron%26rsquo%3B////33747/
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163888&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=390929
http://martenscentre.eu/publications/ttip-focus-11-myths-exposed
http://www.sconline.nl/achtergrond/opponenten-vrijhandelsverdrag-vrezen-regulatory-chill
http://www.sconline.nl/nieuws/handelsverdrag-mag-landen-niet-verhinderen-wetten-te-maken
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBLIM:2015:3721
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2015:841
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voldaan is aan de vereisten, zoals de eis dat het werk waaruit geciteerd wordt rechtmatig openbaar is gemaakt. Het door 
GS Media ingestelde beroep heeft betrekking op het oordeel van het hof dat met het plaatsen van de uitsnede het 
auteursrecht wordt geschonden en tegen het oordeel dat het plaatsen van hyperlinks onrechtmatig is jegens Sanoma. 
Het beroep van Sanoma heeft betrekking op het oordeel van het hof dat het plaatsen van hyperlinks niet kan worden 
aangemerkt als een openbaarmaking. De Hoge Raad stelt vragen van uitleg over Richtlijn 2001/29 waaronder: Is er in 
casus sprake van een “mededeling aan het publiek”? Wordt door publicatie van de links een nieuw publiek bereikt? Is 
van belang of de “hyperlinker” op de hoogte is van het ontbreken van toestemming van de rechthebbende? HvJEU: C-
348/13 (BestWater) en C-466/12 Svensson 
 

 Zaak– Playboyfoto's Britt Dekker: is hyperlinken auteursrechtinbreuk, vraagt Hoge Raad aan HvJEU 
(cassatieblog) 

 Beroep op citaatrecht en uitingsvrijheid slagen in Britt Dekker– arrest, en vragen van uitleg (IE– forum)  
 
PREJUDICIËLE VERWIJZING – NEDERLAND – Rechtbank Den Haag – 1 april 2015 – verwijzingsuitspraak 

 
De Rechtbank Den Haag stelt vragen van uitleg over Richtlijn 2006/115 (Leenrechtrichtlijn) en over Richtlijn 2001/29 
(Auteursrechtrichtlijn). Het geschil tussen partijen spitst zich toe op de vraag of het uitleenrecht en de uitleenexceptie van 
toepassing zijn op het uitlenen van e– books?  
  
VOORNEMEN PREJUDICIËLE VERWIJZING – NEDERLAND – Rechtbank Den Haag – 1 april 2015 – 
ECLI:NL:RBDHA:2015:3731 – verwijzingsuitspraak 
 

Louboutin is een Franse ontwerper die zich met name toelegt op het ontwerpen en produceren van exclusieve 
damesschoenen met hoge hakken. Hij voorziet de volledige onderzijde van de door hem ontworpen schoenen 
consequent van een specifieke, heldere kleur rood. Op 28 december 2009 heeft Louboutin hiervoor een Beneluxmerk 
gedeponeerd. In het najaar van 2012 is Van Haren begonnen met de verkoop van damesschoenen met hoge hakken 
waarvan de onderzijde voorzien zijn van een rode kleur. Volgens Louboutin maakt Van Haren daarmee inbreuk op het 
Beneluxmerk. Volgens Van Haren is het Beneluxmerk nietig.  
 
De Rechtbank overweegt de volgende vraag te stellen: Is het begrip vorm in de zin van artikel 3 lid 1e onder iii van de 
Merkenrichtlijn (in de Duits, Engels en Franse versie van de Merkenrichtlijn respectievelijk Form, shape en forme) 
beperkt tot de driedimensionale eigenschappen van de waar zoals de/het (in drie dimensies uit te drukken) contouren, 
afmetingen en volume daarvan, dan wel ziet deze bepaling mede op andere (niet– driedimensionale) eigenschappen van 
de waar zoals kleur? 
 
PREJUDICIËLE VERWIJZING – SPANJE – 10 april 2015 – Zaak C-99/15 – Liffers – verwijzingsuitspraak 

 
Gebruik zonder toestemming van fragmenten uit een film in een documentaire – Berekening schadevergoeding –  
Hypothetische licentievergoeding – Morele schade – Richtlijn 2004/48/EG –  Kan de benadeelde die vergoeding van de 
materiële schade wegens inbreuk op zijn intellectuele– eigendomsrechten vordert op basis van het bedrag van de 
royalty’s of vergoedingen die hem verschuldigd waren geweest als de inbreukmaker toestemming had gevraagd om het 
desbetreffende intellectuele– eigendomsrecht te gebruiken, tevens vergoeding van de toegebrachte morele schade 
vorderen? 
 
PREJUDICIËLE VERWIJZING – DUITSLAND – 14 april 2015 – Zaak  C-117/15 – Reha Training – 
verwijzingsuitspraak 

 
Uitzendingen op televisietoestellen in revalidatiecentrum zonder toestemming rechthebbende – Schadevergoeding van € 
481,32 – Begrip “mededeling aan het publiek” – Richtlijn 2001/29/EG – Auteursrecht en de naburige rechten in de 
informatiemaatschappij –  Richtlijn 2006/115/EG – HvJEU: zaak C-135/10 SCF en zaakC-403/08 en C-429/08 Football 

Association Premier League 
 
PREJUDICIËLE VERWIJZING – ITALIË – 28 april 2015 – Zaak C-110/15 – Nokia Italia e.a. – verwijzingsuitspraak 

 
Billijke compensatie als schadevergoeding voor het maken van een reproductie voor privégebruik, zonder commercieel 
oogmerk – Italiaanse heffingsstelsel –  Vrijstelling vooraf van de heffing in geval van dragers en inrichtingen die zijn 
aangeschaft voor duidelijk andere doelen dan het kopiëren voor privégebruik –  Beroepsmatig gebruik –  Richtlijn 
2001/29/EG – Auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij –  HvJEU: C-467/08 Padawan 
 
UITSPRAAK NL – Hoge Raad – 17 april 2015 – ECLI:NL:HR:2015:1063 – uitspraak 
 

Kort geding. Auteursrecht; inbreukactie “My little pony”. Toepasselijkheid art. 36 VWEU bij handelsbeperkingen die 
voortvloeien uit gedeeltelijk geharmoniseerd auteursrecht. Willekeurige discriminatie of verkapte handelsbeperking? 
Slaafse nabootsing, maatstaf. Tardieve grief, grenzen van de rechtsstrijd. Richtlijn 2005/29/EG (oneerlijke 
handelspraktijken) van toepassing op oneerlijke concurrentie (slaafse nabootsing) tussen ondernemingen? HvJEU 2 
maart 1982, ECLI:EU:C:1982:72, NJ 1983/212 (IDG/Beele). Toewijzing proceskosten auteursrechtelijke grondslag 
principale beroep, ambtshalve begroting bij gebreke van uitsplitsing, art. 1019h Rv. 

http://cassatieblog.nl/europees-recht/hyperlinken-naar-de-playboyfotos-van-britt-dekker-auteursrechtinbreuk-vraagt-hoge-raad-aan-hvjeu/
http://www.ie-forum.nl/?//Beroep+op+citaatrecht+en+uitingsvrijheid+slagen+in+Britt+Dekker-arrest%2C+en+vragen+van+uitleg////33717/
http://www.ie-forum.nl/backoffice/uploads/file/IE-Forum_nl%20Rechtbank%20Den%20Haag%201%20april%202015%2c%20IEF%2014829%20%28VOB%20tegen%20Stichting%20Leenrecht%2c%20NUV%2c%20Lira%2c%20Pictoright%29.pdf
http://pi.rechtspraak.minjus.nl/deeplink/ecli?id=ECLI:NL:RBDHA:2015:3731
http://pi.rechtspraak.minjus.nl/deeplink/ecliSearch?id=ECLI:NL:XX:2015:78
http://pi.rechtspraak.minjus.nl/deeplink/ecliSearch?id=ECLI:NL:XX:2015:83
http://pi.rechtspraak.minjus.nl/deeplink/ecliSearch?id=ECLI:NL:XX:2014:763
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2015:1063
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 HR: Slaafse nabootsing My Little Pony, niet Unierechtelijk geharmoniseerd begrip (IE– forum) 
 
REGELGEVING –  Wet auteurscontractenrecht 

Eerste Kamer over het auteurscontractenrecht (IE-forum) 
Voorlopig verslag Wet auteurscontractenrecht, EK 2014– 2015, Kamerstukken I 33 308, nr. B 
 
REGELGEVING –  Trade mark reform package 

European Parliament and EU Council back European Commission trade mark reform package (persbericht EC) 
 
LITERATUUR – Kroniek IE 

Kroniek Intellectuele Eigendom, Dirk Visser in: Nederlands Juristenblad, NJB 2015/733 
 
NOOT – bij EHRM 26 maart 2015 Volkov en Adamskiy t. Rusland 

Installatie software zonder licentie niet onder druk van Russissche politie (IE-forum) 
 
OVERIG 

 Het “Beleidsdocument: Naamgeving farmaceutische producten” bekeken vanuit merkenrechtelijk perspectief 
(IE- forum) 

 Parodie in het merkenrecht: Puma verslindt springende poedel (IE-forum) 

 NUtech podcast: Het downloadverbod na één jaar zonder gevolgen (IE-forum) 

 Blog: IE– forum  

 

 
ARREST HVJEU – 16 april 2015 – Zaak C-557/13 – Lutz – arrest 

 
Verordening (EG) nr. 1346/2000 – Artikelen 4 en 13 – Insolventieprocedure – Betaling die na de datum van opening van 
de insolventieprocedure wordt verricht op basis van een vóór die datum gelegd beslag – Vordering tot nietigverklaring 
van een handeling die schadelijk is voor de belangen van de schuldeisers – Verjaringstermijnen, termijnen voor het 
instellen van een vordering tot nietigverklaring en vervaltermijnen – Vormvoorschriften voor een vordering tot 
nietigverklaring – Toepasselijk recht 
 
Hof: Artikel 13 van verordening (EG) nr. 1346/2000 is van toepassing op een situatie waarin de door een curator 
bestreden betaling van een geldsom waarop vóór de opening van de insolventieprocedure beslag is gelegd, pas na de 
opening van die procedure is verricht. Ook de verjaringstermijnen, de termijnen voor het instellen van een vordering tot 
nietigverklaring en de vervaltermijnen waarin wordt voorzien door het recht waaraan de door de curator bestreden 
handeling is onderworpen, onder de uitzonderingsregeling vallen. De vormvoorschriften die bij het instellen van een 
vordering tot nietigverklaring in acht moeten worden genomen, worden voor de toepassing van artikel 13 van 
verordening nr. 1346/2000 bepaald door het recht waaraan de door de curator bestreden handeling is onderworpen. 
 
REGELGEVING – Verordening insolventieprocedures 

Standpunt (EU) nr. 7/2015 van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende insolventieprocedures (herschikking) Door de Raad vastgesteld op 12 
maart 2015, Pb C 141 

 

 
ONTVANKELIJKHEIDSBESLISSING EHRM  –  23 april 2015 – Andreasen t. Nederland (en 26 andere lidstaten) – 
Nederlandse zaak  – beslissing (nivo 3) 
 

Artikel 38 EVRM. Klacht over disciplinaire maatregelen die aan Marta Andreasen zijn opgelegd voor het aan de kaak 
stellen van de problematiek rondom de boekhouding van de Europese Commissie. Zij heeft dat op een wijze gedaan 
waarbij zij haar verplichting loyaal te zijn aan de organisatie geschonden heeft hetgeen tot een disciplinaire maatregel 
heeft geleid. De disciplinaire beslissing valt echter buiten de jurisdictie van de lidstaten. Nu zij bij het hof niet klaagt over 
een concrete gedraging van één van de lidstaten die een schending van het verdrag oplevert is de klacht niet 
ontvankelijk ratione personae.  
 
ARREST HVJEU – 14 april 2015 – Zaak C-409/13 – Raad / Commissie – Grote Kamer – arrest 
 

Beroep tot nietigverklaring – Macrofinanciële bijstand aan derde landen – Besluit van de Commissie om een voorstel 
voor een kaderverordening in te trekken – Artikelen 13, lid 2, VEU en 17 VEU – Artikel 293 VWEU – Beginsel van 
toedeling van bevoegdheden – Beginsel van institutioneel evenwicht – Beginsel van loyale samenwerking – Artikel 296 
VWEU – Motiveringsplicht 
 

Insolventie 

Institutioneel recht 

http://www.ie-forum.nl/?//HR%3A+Slaafse+nabootsing+My+Little+Pony%2C+niet+Unierechtelijk+geharmoniseerd+begrip////33758/
http://www.ie-forum.nl/?//Eerste+Kamer+over+het+auteurscontractenrecht////33740/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33308-B.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4823_en.htm?locale=en
http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C93C55&cpid=WKNL-LTR-Nav2
http://www.ie-forum.nl/?//Installatie+software+zonder+licentie+niet+onder+druk+van+Russissche+politie////33739/
http://www.ie-forum.nl/?//Het+%26ldquo%3BBeleidsdocument%3A+Naamgeving+farmaceutische+producten%26rdquo%3B+bekeken+vanuit+merkenrechtelijk+perspectief////33712/
http://www.ie-forum.nl/?//Parodie+in+het+merkenrecht%3A+Puma+verslindt+springende+poedel+////33759/
http://www.ie-forum.nl/?//NUtech+podcast%3A+Het+downloadverbod+na+%26eacute%3B%26eacute%3Bn+jaar+zonder+gevolgen////33757/
http://www.ie-forum.nl/
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163721&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=329271
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.141.01.0001.01.NLD
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.141.01.0001.01.NLD
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.141.01.0001.01.NLD
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-154210
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163659&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=252733
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Hof: Het beroep wordt verworpen. 
 

 Judges limit Commission’s power to retract EU laws (euractiv) 

 Commissie mag voorstel intrekken waarover EP en Raad overeenstemming hebben bereikt (ECER) 
 
ARREST HVJEU – 22 april 2015 – Zaak T-320/09 – Planet / Commissie – persbericht – arrest 

 
Bescherming van de financiële belangen van de Unie – Systeem voor vroegtijdige waarschuwing (EWS) tot identificatie 

van het risiconiveau van de gekozen inschrijvers – OLAF‑onderzoek naar de uitvoering van een overheidsopdracht 

betreffende een project tot institutionele modernisering in Syrië – Besluiten tot activering van een W1a–  en een 

W1b‑waarschuwing – Rechtsgrondslag – Fundamentele rechten – Motiveringsplicht 

 
Gerecht: De besluiten van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) waarbij is verzocht om de registratie van 
Planet in het systeem voor vroegtijdige waarschuwing (EWS) en de besluiten van de Europese Commissie tot activering 

van een W1a–  en een W1b‑waarschuwing over die vennootschap, worden nietig verklaard 

 

 
CONCLUSIE A-G SZPUNAR – 16 april 2015 – Zaak C-4/14 – Bohez – conclusie 

 
Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening (EG) nr. 44/2001 – Rechterlijke bevoegdheid en 
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Uitgesloten gebieden – Familierecht – Verordening 
(EG) nr. 2201/2003 – Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen inzake de ouderlijke 
verantwoordelijkheid – Beslissing betreffende omgangsrecht in combinatie met dwangsom – Tenuitvoerlegging van 
dwangsom 
 
A-G: Een rechterlijke beslissing die in een lidstaat is gegeven en waarbij een dwangsom is opgelegd ter waarborging van 
de naleving van een omgangsrecht, is niet vatbaar voor tenuitvoerlegging in een andere lidstaat op grond van 
verordening (EG) nr. 44/2001. Een dwangsom die integrerend deel uitmaakt van de beslissing inzake het omgangsrecht, 
is uit dien hoofde rechtstreeks uitvoerbaar op basis van verordening (EG) nr. 2201/2003 en kan niet worden beschouwd 
als een maatregel van tenuitvoerlegging die valt binnen de procedure van tenuitvoerlegging in de zin van artikel 47, lid 1, 
van die verordening. Voorafgaand aan de tenuitvoerlegging in de aangezochte lidstaat, moet voor de dwangsom een 
nieuwe rechterlijke beslissing worden gegeven in de lidstaat. 
 
CONCLUSIE A-G BOT – 23 april 2015 – Zaak C-366/13 – Profit Investment SIM – conclusie 

 
Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Verordening (EG) nr. 44/2001 – Artikel 23 – Door partijen aangewezen 
bevoegd gerecht – Beding in een prospectus voor de uitgifte van credit– linked notes – Werking van deze effecten tegen 
derde verkrijger 
 
A-G: Bij opname van een forumkeuzebeding in de prospectus voor de uitgifte van effecten zoals de credit-linked notes is  
slechts voldaan aan het vereiste van een geschrift indien de door de partijen ondertekende overeenkomst vermeldt dat 
dit beding is aanvaard of uitdrukkelijk naar deze prospectus verwijst. Een forumkeuzebeding in de prospectus voor de 
uitgifte van effecten zoals de credit-linked notes, die eenzijdig is opgesteld door de emittent van deze effecten, kan 
slechts worden tegengeworpen aan een derde die deze heeft verworven van een financiële tussenpersoon, indien is 
vastgesteld dat de betrokken derde daadwerkelijk met dit beding heeft ingestemd onder de in dat artikel gestelde 
voorwaarden. 
Het opnemen van een forumkeuzebeding in de prospectus voor de uitgifte van effecten zoals de credit-linked notes kan 
evenwel worden beschouwd als een vorm die is toegestaan door een gewoonte van de internationale handel in de zin 
van artikel 23, lid 1, onder c), van verordening nr. 44/2001. Hierdoor kan het vermoeden gelden dat degene tegen wie 
het beding wordt tegengeworpen, ermee heeft ingestemd. Voorwaarde hiervoor is echter dat met name is vastgesteld 
dat de marktdeelnemers in de betrokken branche doorgaans en regelmatig een dergelijke handelwijze volgen bij het 
sluiten van het bewuste type overeenkomsten en dat de partijen voorheen duurzame handelsbetrekkingen onderhielden 
met elkaar of met andere marktdeelnemers in de betrokken branche, dan wel dat de handelwijze in kwestie voldoende 
bekend is om als een vaste praktijk te kunnen worden beschouwd.  

 
PREJUDICIËLE VERWIJZING – HONGARIJE – 7 april 2015 – Zaak C-102/15 – Siemens Aktiengesellschaft 
Österreich –  verwijzingsuitspraak 

 
In Oostenrijk gevestigde onderneming krijgt boete van de Hongaarse mededingingsautoriteit –   Teveel betaalde rente – 
Ongerechtvaardigde verrijking – Bevoegdheid – Begrip onrechtmatige daad –  Verordening (EG) nr. 44/2001, artikel 5, 
lid 3 –  Verordening (EG) nr. 864/2007 – Rome II –  HVJEU: C-147/12 ÖFAB  
 
PREJUDICIËLE VERWIJZING – DUITSLAND – 30 april 2015 – Zaak C-135/15 – Nikiforidis – verwijzingsuitspraak 
 

IPR – Internationaal privaatrecht 

http://www.euractiv.com/sections/eu-priorities-2020/judges-limit-commissions-power-retract-eu-laws-314129
http://www.minbuza.nl/ecer/nieuws/2015/04/commissie-mag-voorstel-intrekken-waarover-ep-en-raad-overeenstemming-hebben-bereikt.html
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-04/cp150039en.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163862&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=390528
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163708&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=259489
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163893&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=187654
http://pi.rechtspraak.minjus.nl/deeplink/ecliSearch?id=ECLI:NL:XX:2015:70
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Arbeidsovereenkomst Duitse leraar bij Griekse school in Duitsland – Verlaging salaris ogv Griekse wetgeving –  
Toepasselijkheid van Rome I op de arbeidsovereenkomst – beginsel loyale samenwerking –  Verordening 44/2001 
(EEX-vo.) –  VEU artikel 4 lid 3 – Verordening (EG) nr. 593/2008 – Rome I  

 

 Employment, foreign mandatory rules and Greek public finance. (GAVCL) 

 German Federal Labour Court on Foreign Mandatory Rules and the Principle of Cooperation among EU 
Member States (Lisa Günther) 

 
UITSPRAAK NL – Gerechtshof ’s-Hertogenbosch – 30 april 2015 – ECLI:NL:GHSHE:2015:1601 – uitspraak  
 

Partijen hebben van 2006 tot eind 2011 een relatie met elkaar gehad. Ze hebben een dochter. De vader heeft de dochter 
erkend. De moeder heeft de Nederlandse en de Colombiaanse nationaliteit, de vader heeft de Nederlandse nationaliteit. 
Ter beoordeling van het hof staat in de eerste plaats de internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter ten 
aanzien van de onderhavige zaak. Beslissend voor de vraag of de Nederlandse rechter bevoegd is, is het antwoord op 
de vraag of de dochter op 7 februari 2013, de datum van indiening van het inleidend verzoek, haar gewone verblijfplaats 
(nog) in Nederland had.  
 
UITSPRAAK NL – Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden – 28 april 2015 – ECLI:NL:GHARL:2015:2988 – uitspraak 

 
Het hof stelt voorop dat de vraag naar de rechterlijke bevoegdheid moet worden beantwoord aan de hand van de 
bepalingen van de Verordening nr. 44/2001. De gestelde raamovereenkomst kwalificeert als overeenkomst van 
(reis)bevrachting in de zin van artikel 8:1093 BW en daarmee als vervoersovereenkomst in de zin van artikel 8:1090 BW. 
Hierop is niet de CMR van toepassing. Deze is slechts van toepassing op de uit de raamovereenkomst voortvloeiende 
vervoersovereenkomsten voor zover het daarbij gaat om grensoverschrijdende transporten in de zin van artikel 1 CMR. 
De slotsom luidt dat de vordering is verjaard ex artikel 8:1711 BW.  
 
UITSPRAAK NL – Rechtbank Rotterdam – 3 april 2015 – ECLI:NL:RBROT:2015:1879 – uitspraak 
  

Bevoegdheidsincident. Zeevervoer. Nederlandse partijen. Forumkeuze voor Franse rechter. Voldaan aan 
internationaliteitsvereiste. Himalaya–clausule. Art. 23 EEX-Vo. Art. 108 Rv.  
 
UITSPRAAK NL – Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden – 14 april 2015 – ECLI:NL:GHARL:2015:2694 – uitspraak 
  

Spoed kort geding. Uitvoering distributieovereenkomst tussen Duitse leverancier en Nederlandse distributeur gedurende 
opzegtermijn. Omdat  appellante als distributeur de kenmerkende prestatie verricht en zij in Nederland haar 
hoofdbestuur heeft, terwijl niet is gesteld of gebleken dat de distributieovereenkomst nauwer verbonden is met een ander 
land, is op de distributieovereenkomst Nederlands recht van toepassing.  
 
NOOT – bij prejudiciële verwijzing Zaak C-483/14 (KA Finanz) 

 KA Finanz: On the ‘corporate exception’ of European private international law (GAVL)  

 verwijzingsuitspraak (link naar databank verwijzingsuitspraken) 
 
OVERIG 

 Guide on international private law in family matters (Notaries of Europe) 

 Guide on international private law in successions matters (Notaries of Europe) 

 

 
ARREST HVJEU – 23 april 2015 – Zaak C-424/13 – Zuchtvieh– Export – persbericht – arrest 

 
Landbouw – Verordening (EG) nr. 1/2005 – Bescherming van dieren tijdens het vervoer – Lang transport van een lidstaat 
naar een derde staat – Artikel 14, lid 1 – Door de bevoegde autoriteit van de plaats van vertrek vóór lange transporten te 
verrichten controle in verband met het transportjournaal – Toepasselijkheid van dit voorschrift op het deel van het 
transport dat buiten het grondgebied van de Europese Unie plaatsvindt – Toepasselijkheid van de bij die verordening 
vastgestelde normen op dat deel van het transport 
 
Hof: De eisen inzake de tussenpozen voor het drenken en het voederen en de transport–  en rusttijden gelden ook voor 
het gedeelte van het vervoer dat buiten de Unie plaatsvindt. 
De organisator van het transport moet een journaal overleggen dat, gelet op de wijze waarop het transport is 
georganiseerd, realistisch is en ervan blijk geeft dat de bepalingen van die verordening zullen worden nageleefd, en dit 
ook voor het gedeelte van het transport dat plaatsvindt op het grondgebied van derde landen, en dat, wanneer dat niet 
het geval is, die autoriteit kan eisen dat de organisatie van het transport zodanig wordt gewijzigd dat de naleving van die 
bepalingen verzekerd is voor het gehele transport. 
 

 EU–bescherming voor dieren tijdens vervoer houdt niet op aan buitengrenzen van de EU (ECER) 

Landbouw 

http://gavclaw.com/2015/04/29/employment-foreign-mandatory-rules-and-greek-public-finance/
http://conflictoflaws.net/2015/german-federal-labour-court-on-foreign-mandatory-rules-and-the-principle-of-cooperation-among-eu-member-states/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+conflictoflaws%2FRSS+(Conflict+of+Laws+.net)
http://conflictoflaws.net/2015/german-federal-labour-court-on-foreign-mandatory-rules-and-the-principle-of-cooperation-among-eu-member-states/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+conflictoflaws%2FRSS+(Conflict+of+Laws+.net)
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2015:1601&keyword=europese
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2015:2988
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2015:1879
http://gavclaw.com/2015/04/30/ka-finanz-on-the-corporate-exception-of-european-private-international-law/
http://pi.rechtspraak.minjus.nl/deeplink/ecliSearch?id=ECLI:NL:XX:2014:535
http://www.notaries-of-europe.eu/index.php?pageID=11965
http://www.notaries-of-europe.eu/index.php?pageID=11975
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-04/cp150043nl.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163872&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=190567
http://www.minbuza.nl/ecer/nieuws/2015/04/eu-bescherming-voor-dieren-tijdens-het-vervoer-houdt-niet-op-aan-de-buitengrenzen-van-de-eu.html
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 Export of live animals for slaughter: European Court rules that animal welfare laws apply outside the EU (UK 
human rights blog) 

 
PREJUDICIËLE VERWIJZING – FRANKRIJK – 1 april 2015 – Zaak C-96/15 – Saint Louis Sucre –  
verwijzingsuitspraak 

 
Suikerproducent –  GMO suiker –  Productieheffingen – Eigen middelen – Terugbetaling deel van door producent 
betaalde heffingen? –  Geldigheid van Vo. 1193/2009 – Nieuwe GMO –  Verbod van ongerechtvaardigde verrijking – 
Suikerhoeveelheden die op 30 juni 2006 waren opgeslagen –  Verordening (EG) nr. 1260/2001 –  Verordening (EG) nr. 
318/2006 –  HvJEU: Gevoegde zaken C-5/06, C-23/06 t/m C-36/06 Jülich e.a. en Saint Louis Sucre; 
 
PREJUDICIËLE VERWIJZING – DUITSLAND – 13 april 2015 – Zaak C-113/15 – Breitsamer und Ulrich – 
verwijzingsuitspraak 

 
Etikettering honing – Oorsprongsvermelding op elke portieverpakking of alleen op de buitenverpakking? – Begrip 
voorverpakt levensmiddel – Begrip verkoopeenheid – Verordening 1169/2011 – Richtlijn 2000/13/EG – Richtlijn 
2001/110/EG – Afzonderlijke verkoop van portieverpakkingen 
 
PREJUDICIËLE VRAGEN – DENEMARKEN – 14 april 2015 – Zaak C-112/15 – Århus Slagtehus e.a. –  
verwijzingsuitspraak 

 
Vergoedingen die slachthuizen sinds 2000 moeten betalen voor verplichte vleesinspecties –  Bedrag voor opleiding van 
nieuwe vleesinspecteurs – De opgeleide “officiële assistent” voert geen vleesinspecties uit –  Valt de 
opleidingscomponent onder vergoedingen van Verordening 882/2004 – Slachthuizen verzoeken om terugbetaling deel 
van de afgedragen vergoedingen  –  HvJEU: C-523/09 Rakvere Piim et Maag Piimatööstus 
 
PREJUDICIËLE VRAGEN – SLOVENIE – 20 april 2015 –  Zaak C-111/15  –  Občina Gorje – verwijzingsuitspraak 

 
Subsidie ELFPO voor dorpsvernieuwing – Start werkzaamheden voor toekenning subsidie – Directe werking – Voorrang 
Unierecht – Reikwijdte discretionaire bevoegdheid van de lidstaat –  Verordening (EG) nr. 1698/2005 –  HvJEU:  C-
592/11 Ketelä 
 
PREJUDICIËLE VRAGEN  – DUITSLAND – 28 april 2015 –  Zaak C-134/15 – Lidl –  verwijzingsuitspraak 

 
Verkoop van voorverpakt vers pluimveevlees – Etikettering –  Prijs niet op product zelf –  Prijskaartjes op de vitrines –  
Handvest grondrechten, artikel 15  –  Vrije beroepsuitoefening – Handvest grondrechten, artikel 16–  Vrij 
ondernemerschap – Verordening nr. 543/2008 – Gelijke behandeling – Strengere eisen voor pluimvee dan voor andere 
soorten vlees 

 

 
ARREST HVJEU – 23 april 2015 – Zaak C-227/14 P – LG Display en LG Display Taiwan / Commissie – persbericht  
– arrest 
 

Hogere voorziening – Mededinging – Mededingingsregelingen – Artikelen 101 VWEU en 53 van de EER– Overeenkomst 
– Wereldmarkt voor schermen met vloeibare kristallen (lcd’s) – Vaststelling van prijzen – Geldboeten – Richtsnoeren 
voor de berekening van geldboeten (2006) – Punt 13 – Bepaling van de waarde van de verkopen – Gemeenschappelijke 
onderneming – Inaanmerkingneming van de verkopen aan moedermaatschappijen – Mededeling betreffende immuniteit 
tegen geldboeten en vermindering van geldboeten in kartelzaken (2002) – Punt 23, onder b), laatste alinea – 
Gedeeltelijke boete– immuniteit – Bewijs van feiten die de Commissie niet eerder bekend waren 
 
Hof: Het Hof bevestigt de geldboete van 210 miljoen EUR die aan LG Display is opgelegd voor haar deelname aan het 
kartel op de markt voor lcd’s. De hogere voorziening wordt afgewezen. 
 
ARREST HVJEU – 29 april 2015 – Zaak T– 470/11 – Total en Elf Aquitaine / Commissie – arrest 
 

Mededinging – Markt van methacrylaat – Geldboeten – Hoofdelijke aansprakelijkheid van moedermaatschappijen en hun 
dochteronderneming voor het inbreuk opleverende gedrag van deze laatste – Onmiddellijke en volledige betaling van de 
geldboete door de dochteronderneming – Verlaging van het bedrag van de geldboete van de dochteronderneming bij 
een arrest van het Gerecht – Brieven van de Commissie waarbij van de moedermaatschappijen betaling wordt geëist 
van het bedrag dat de Commissie aan de dochteronderneming heeft terugbetaald, vermeerderd met vertragingsrente – 
Beroep tot nietigverklaring – Handeling waartegen kan worden opgekomen – Ontvankelijkheid – Vertragingsrente 
 
Gerecht: De brieven van de Commissie BUDG/DGA/C4/BM/s746396, van 24 juni 2011, en BUDG/DGA/C4/BM/s812886, 
van 8 juli 2011, worden nietig verklaard voor zover de Europese Commissie daarbij van Elf Aquitaine SA 
vertragingsrente ten bedrage van 31 312 114,58 EUR heeft gevorderd, tot betaling waarvan Total SA ten belope van 19 

Mededinging 

http://ukhumanrightsblog.com/2015/04/29/export-of-live-animals-for-slaughter-european-court-rules-that-animal-welfare-laws-apply-outside-the-eu/
http://pi.rechtspraak.minjus.nl/deeplink/ecliSearch?id=ECLI:NL:XX:2015:79
http://pi.rechtspraak.minjus.nl/deeplink/ecliSearch?id=ECLI:NL:XX:2015:81
http://pi.rechtspraak.minjus.nl/deeplink/ecliSearch?id=ECLI:NL:XX:2015:96
http://pi.rechtspraak.minjus.nl/deeplink/ecliSearch?id=ECLI:NL:XX:2015:107
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-04/cp150041nl.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163875&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=392405
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164024&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=410788
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191 296,03 EUR hoofdelijk gehouden was. Het beroep wordt verworpen voor het overige. 
 
CONCLUSIE A-G WAHL – 23 april 2015 – Zaak C-172/14 – ING Pensii – conclusie 
 

Mededinging – Mededingingsregelingen – Wijze van verdeling van klanten op de Roemeense markt voor het 
commercieel beheer van verplichte pensioenfondsen – Bestaan van een mededingingsbeperkende ‚strekking’ in de zin 
van artikel 101, lid 1, VWEU – Ongunstige beïnvloeding van de handel tussen de lidstaten 
 
A-G: In het geval van een overeenkomst ter verdeling van klanten, die naar haar aard een mededingingsbeperkende 
strekking heeft, is het uiteindelijke concrete aantal verdeelde klanten niet relevant voor de vervulling van de voorwaarde 
inzake de beperking van de mededinging in de zin van artikel 101, lid 1, onder c), VWEU. 
 
CONCLUSIE A-G WATHELET – 30 april 2015 – Zaak C-231/14 P – InnoLux / Commissie –  conclusie 
 

Hogere voorziening – Mededinging – Mededingingsregelingen – Wereldmarkt voor beeldschermen met vloeibare 
kristallen (LCD) – Geldboeten – Richtsnoeren voor de berekening van het bedrag van de geldboeten – Vaststelling van 
de waarde van de verkopen waarop de inbreuk betrekking heeft – Extraterritoriale toepassing van de 
mededingingsregels van de Europese Unie – Interne verkopen van het betrokken product buiten de Europese 
Economische Ruimte (EER) – Inaanmerkingneming van verkopen aan derden binnen de EER van afgewerkte producten 
waarin het betrokken product is geïntegreerd 
 

A-G: Arrest T‑91/11 te vernietigen voor zover het heeft bevestigd dat de aan InnoLux Corp. opgelegde geldboete 

rechtmatig is berekend met inaanmerkingneming van de waarde van de intragroepsleveringen van beeldschermen met 
vloeibare kristallen met actieve matrix aan de fabrieken van InnoLux Corp. in China en Taiwan, die vervolgens zijn 
ingebouwd in binnen de Europese Economische Ruimte verkochte afgewerkte producten, en aldus blijk heeft gegeven 
van een onjuiste rechtsopvatting. Besluit C(2010) 8767 van de Commissie nietig te verklaren voor zover het de aan 
InnoLux Corp. opgelegde geldboete heeft berekend met inaanmerkingneming van de waarde van de 
intragroepsleveringen van beeldschermen met vloeibare kristallen met actieve matrix aan de fabrieken van InnoLux 
Corp. in China en Taiwan, die vervolgens zijn ingebouwd in binnen de EER verkochte afgewerkte producten. Het bedrag 
van de aan InnoLux Corp. opgelegde geldboete op 173 000 000 EUR vast te stellen. 
 
UITSPRAAK NL – Rechtbank Limburg – 9 april 2015 – ECLI:NL:RBLIM:2015:3022 –  uitspraak 
 

Eiseressen vorderen nakoming van licentie- en distributieovereenkomst, inclusief nakoming van daarin opgenomen non– 
concurrentiebedingen, en betaling van geldsom. Artikel 101 VWEU. 
 
NOOT – bij HvJEU C-286/13 

Bananas cartel, certain procedural aspects, van 19 maart 2015 (EU litigation) 
 
LITERATUUR – EU mededingingsrecht 

Horizontal Agreements and Cartels in EU Competition Law, Edited by Frank Wijckmans and Filip Tuytschaever, Oxford 
University press 
 
LITERATUUR – Onderzoeksbevoegdheden Europese Commissie 
Mr. Y. de Vries, 'De onderzoeksbevoegdheden van de Commissie scherpgesteld', Nederlands tijdschrift voor Europees 
recht, 2015– 3, p. 63– 71  
 
LITERATUUR – Artikel 106, lid 1 jo. 102 VWEU 

Steven Verschuur en Lotte van Aanholt, 'Overheidsmaatregelen onder het mededingingsrecht: de norm van artikel 106 
lid 1 jo. 102 VWEU verduidelijkt', Markt & Mededinging, 2015– 1, p.  
 
LITERATUUR – Verordening (EG) nr. 1/2003 
Laura Parret en Gerard van der Wal, 'Tien jaar Verordening (EG) nr. 1/2003: een succesverhaal zonder meer?', Markt & 
Mededinging, 2015– 1, p.  
 
OVERIG – EC start onderzoek Google in relatie tot Android 

 Commission opens formal investigation against Google in relation to Android mobile operating system 
(persbericht EC) 

 Google under the EU fire (European consumer law blog) 

 The Google case shows why competition policy in the digital economy needs to change (euractiv) 

 

 
ARREST EVRM  –  16 april 2015 – Smaltini t. Italië – persbericht –  arrest (nivo 3) 
 

Artikel 2 EVRM. De zaak betreft het beweerdelijke oorzakelijke verband tussen de verontreinigende uitstoot van de Ilva– 

Milieu en Natuur 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163883&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=397820
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164057&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8990
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBLIM:2015:3022
http://eulitigationblog.com/2015/04/06/case-c-28613-p-dole-food-co-v-commission-bananas-cartel-certain-procedural-aspects/
http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199698202.do
https://journals.rijksdoc.nl/tijdschrift/tijdschrifteuropeesrecht/2015/3/NtER_1382-4120_2015_005_003_001.pdf
https://journals.rijksdoc.nl/tijdschrift/tijdschrifteuropeesrecht/2015/3/NtER_1382-4120_2015_005_003_001.pdf
https://journals.rijksdoc.nl/tijdschrift/marktenmededinging/2015/1/MenM_1387-6236_2015_035_001_005.pdf
https://journals.rijksdoc.nl/tijdschrift/marktenmededinging/2015/1/MenM_1387-6236_2015_035_001_005.pdf
https://journals.rijksdoc.nl/tijdschrift/marktenmededinging/2015/1/MenM_1387-6236_2015_035_001_002.pdf
https://journals.rijksdoc.nl/tijdschrift/marktenmededinging/2015/1/MenM_1387-6236_2015_035_001_002.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4782_en.htm?locale=en
http://recent-ecl.blogspot.nl/2015/04/google-under-eu-fire.html
http://www.euractiv.com/sections/infosociety/google-case-shows-why-competition-policy-digital-economy-needs-change-314040?utm_source=EurActiv+Newsletter&utm_campaign=7d9c555269-newsletter_innovation___enterprise&utm_medium=email&utm_term=0_bab5f0ea4e-7d9c555269-245769121
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-5063136-6229604
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-153980
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fabriek die dicht bij haar huis stond en de leukemie waaraan zij is overleden. Klaagsters had een zaak aangespannen 
tegen een van de managers van de fabriek. Nadat een deskundige had gerapporteerd dat er geen oorzakelijk verband 
bestond tussen de uitstoot en haar ziekte heeft de onderzoeksrechter de zaak niet verder behandeld. In de procedure bij 
het hof stelde klaagster dat het stopzetten van de zaak een inbreuk op artikel 2 EVRM inhield. Het hof oordeelt dat 
klaagster een procedure op tegenspraak heeft genoten waarbij er op haar verzoek onderzoek is verricht. Naar het 
oordeel van het Hof heeft klaagster niet aangetoond dat, in het licht van de wetenschappelijke data die destijds 
beschikbaar waren, een inbreuk was op het procedurele aspect op haar recht op leven en verklaart de klacht niet– 
ontvankelijk. 
 
ARREST HVJEU – 16 april 2015 – Zaak C-570/13 – Gruber – arrest 
 

Milieu – Richtlijn 2011/92/EU – Milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten – Bouw van een 
winkelcentrum – Bindende werking van een overheidsbesluit om geen milieueffectbeoordeling te verrichten – Geen 
inspraak van het publiek 
 
Hof: Artikel 11 van richtlijn 2011/92/EU staat in de weg aan een nationale regeling op grond waarvan een 
overheidsbesluit waarbij wordt vastgesteld dat voor een project geen milieueffectbeoordeling hoeft te worden verricht, 
bindende werking heeft ten aanzien van buren die niet het recht hebben in beroep te gaan tegen dat overheidsbesluit, 
mits die buren, die behoren tot het „betrokken publiek” in de zin van artikel 1, lid 2, van deze richtlijn, voldoen aan de 
nationaalrechtelijke criteria betreffende het „voldoende belang” of de „inbreuk op een recht”.  
 
ARREST HVJEU – 29 april 2015 – Zaak C-148/14 – Nordzucker – arrest 
 

Milieu – Richtlijn 2003/87/EG – Regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Unie – Vaststelling van 
de omvang van de verplichting om emissierechten in te leveren – Sancties – Artikel 16, leden 1 en 3 
 
Hof: Artikel 16, lid 3, van richtlijn 2003/87 is niet van toepassing op een exploitant die een hoeveelheid 
broeikasgasemissierechten inlevert die gelijk is aan de emissies in het voorgaande kalenderjaar zoals gerapporteerd en 
geverifieerd overeenkomstig artikel 15 van deze richtlijn, wanneer bij een door de bevoegde nationale autoriteit na afloop 
van de inlevertermijn uitgevoerde aanvullende verificatie blijkt dat deze emissies te laag zijn opgegeven, zodat de 
ingeleverde hoeveelheid emissierechten onvoldoende is. Het is aan de lidstaten om overeenkomstig artikel 16, lid 1, van 
richtlijn 2003/87, de sancties vast te stellen die in een dergelijke situatie kunnen worden opgelegd. 
 
CONCLUSIE A-G SHARPSTON – 16 april 2015 – Zaak C-71/14 – East Sussex County Council – conclusie 

 
Milieu ‒ Verdrag van Aarhus ‒ Richtlijn 2003/4/EG ‒ Toegang tot informatie ‒ Redelijke vergoeding voor het verstrekken 
van milieu– informatie ‒ Toegang tot de rechter ‒ Rechterlijke toetsing 
 
A-G: Het verstrekken van milieu-informatie moet worden uitgelegd als het verlenen van toegang op verzoek, door het 
verschaffen van dergelijke informatie aan een aanvrager waarin de informatie wordt verschaft op een wijze die de 
aanvrager in staat stelt haar te raadplegen en te gebruiken op een plaats en een tijdstip van zijn keuze en derhalve los 
van hoe en waar die informatie wordt bewaard en anderszins via andere toegangswijzen beschikbaar wordt gesteld. 
Een overheidsinstantie mag niet een vergoeding heffen voor het opzetten en bijhouden van een databank met milieu– 
informatie en die zij gebruikt voor het beantwoorden van verzoeken om informatie van het soort als vermeld in een 
vragenlijst zoals het CON29R– formulier. 
Een vergoeding van een ‚redelijk bedrag’ in de zin van artikel 5, lid 2, van richtlijn 2003/4 moet met name zijn gebaseerd 
op de werkelijk gemaakte kosten in verband met de daad van het verstrekken van milieu– informatie in antwoord op een 
specifiek verzoek. Daarnaast moet aan een aantal andere voorwaarden zijn voldaan.   
Een lidstaat moet derhalve waarborgen dat in de toetsingsprocedure waarin hij voorziet, de redelijkheid van een 
bepaalde geheven vergoeding kan worden getoetst aan het in het Unierecht voor dergelijke vergoedingen neergelegde 
redelijkheidscriterium.  
 

 On ‘reasonable amounts’, Aarhus, and the price of environmental information. Sharpston AG in East Sussex 
County Council.(GAVL) 

 
PREJUDICIËLE VRAGEN – NEDERLAND – Raad van State – 1 april 2015 – ECLI:NL:RVS:2015:1006 –  
verwijzingsuitspraak 

 
EPZ exploiteert de enige kerncentrale van Nederland, een windpark en een kolencentrale, en is gevestigd nabij 
Borssele. EPZ valt onder de reikwijdte van het ETS. Deelnemers aan het ETS moeten beschikken over een 
emissievergunning. Aan EPZ is op 3 januari 2005 een emissievergunning verleend als bedoeld in artikel 16.5 van de Wet 
milieubeheer. De Nederlandse emissieautoriteit heeft geweigerd toestemming te verlenen aan EPZ voor een significante 
wijziging van het monitoringplan als bedoeld in artikel 15 van Verordening nr. 601/2012 (monitoring en rapportage 
emissies broeikasgassen). De vraag die partijen verdeeld houdt is of EPZ bij de uitvoering van de monitoring een 
correctiefactor mag toepassen voor logistiek verlies als gevolg van broei in de kolenopslag. 
 
NOOT – bij HvJEU C-534/13 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163723&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=329498
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164022&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=409918
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163706&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=577009
http://gavclaw.com/2015/04/21/on-reasonable-amounts-aarhus-and-the-prcie-of-environmental-information-sharpston-ag-in-east-sussex-county-council/
http://gavclaw.com/2015/04/21/on-reasonable-amounts-aarhus-and-the-prcie-of-environmental-information-sharpston-ag-in-east-sussex-county-council/
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2015:1006
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FIPA, Tws Automation and Ivan: ECJ confirms the secondary nature of ‘principles’ in EU environmental law (GAVL) 
“The main issue that arose, was whether national (Italian) legislation under which no provision is made for the authorities to require 
owners of polluted land who have not contributed to that pollution to carry out preventive and remedial measures, and the sole 
obligation imposed concerns the reimbursement of the measures undertaken by those authorities, is compatible with the ‘polluter pays’ 
principle, the precautionary principle and the principles that preventive action should be taken and that environmental damage should be 
rectified at source as a matter of priority.”  
 
OVERIG – Kamervragen NL implementatie Europese natuurbeleid 

Antwoord op vragen van het lid Geurts over uitspraken van de Eurocommissaris voor Betere Regelgeving over de 
Nederlandse implementatie van het Europese natuurbeleid, 13 april 2015  

 

 
ARREST HVJEU – 16 april 2015 – Zaak T-402/12 – Schlyter/Commissie – arrest 
 

Toegang tot documenten – Verordening (EG) nr. 1049/2001 – Artikel 4, lid 2, derde streepje – Uitzondering inzake de 
bescherming van het doel van onderzoeken – Verordening (EG) nr. 1367/2006 – Artikel 6, lid 1 – Uitvoerig gemotiveerde 
mening van de Commissie over een ontwerp van besluit betreffende de jaarlijkse opgave van stoffen die nanodeeltjes 
bevatten, door de Franse autoriteiten aan de Commissie meegedeeld op grond van richtlijn 98/34/EG – Weigering van 
toegang 
 
Gerecht: Het besluit van de Europese Commissie van 27 juni 2012, waarbij zij tijdens de status– quoperiode toegang 
heeft geweigerd tot haar uitvoerig gemotiveerde mening over een ontwerp van besluit betreffende de inhoud en de 
voorwaarden voor indiening van de jaarlijkse opgave van stoffen die nanodeeltjes bevatten (2011/673/F), dat haar door 
de Franse autoriteiten was meegedeeld op grond van richtlijn 98/34/EG wordt nietig verklaard. 
 
CONCLUSIE A-G CRUZ VILLALÓN – 14 april 2015 – Zaak C-612/13 P – ClientEarth / Commissie –  conclusie 
 

Hogere voorziening – Verordening nr. 1049/2001 en verordening nr. 1367/2006 – Toegang tot documenten van de 
instellingen – Door de Commissie aan een extern adviesbedrijf opgedragen studies inzake de omzetting van 
milieurichtlijnen – Uitzondering betreffende de bescherming van het doel van onderzoeken – Begrip onderzoek – 
Algemeen vermoeden dat een concreet en individueel onderzoek uitsluit – Verdrag van Aarhus – Hoger openbaar 
belang 
 
A-G: Het eerste middel in hogere voorziening gegrond te verklaren, het arrest van het Gerecht van 13 september 2013 

(T‑111/11, EU:T:2013:482) te vernietigen. De zaak naar het Gerecht terug te verwijzen teneinde te bepalen welke van 

de litigieuze studies in concreto onder de categorie ,,onderzoeken” vallen. 
 
CONCLUSIE A-G CRUZ VILLALÓN – 14 april 2015 – Zaak C-615/13 P – ClientEarth en PAN Europe / EFSA –  
conclusie 

 
Hogere voorziening – Toegang tot documenten van de instellingen – Verordening nr. 1049/2001 en verordening nr. 
45/2001 – Documenten betreffende de uitwerking van richtsnoeren over de wetenschappelijke documentatie die moet 
worden gevoegd bij aanvragen voor vergunningen voor het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en 
daarin opgenomen werkzame stoffen – Gedeeltelijke weigering van toegang – Uitzondering betreffende de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer en de integriteit van het individu – Het begrip ‚persoonsgegevens’ – Voorwaarden voor 
doorgifte van persoonsgegevens – Aantonen van de ‚noodzaak’ van de doorgifte 
 
A-G: Het derde middel wordt toegewezen. Het arrest van het Gerecht van 13 september 2013, ClientEarth en PAN 

Europe/EFSA (T‑214/11, EU:T:2013:483), wordt vernietigd. De zaak wordt terugverwezen naar het Gerecht voor een 

uitspraak over de mogelijkheid dat de rechtmatige belangen van de betrokkene worden geschaad door de doorgifte van 
de gevraagde persoonsgegevens. 

 

 
ARREST HVJEU – 16 april 2015 – Gevoegde zaken C-446/12, C-447/12, C-448/12 en C-449/12 – Willems, Kooistra,  
Roest en van Luijk – Nederlandse zaak – Raad van State –  arrest 
 

Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Biometrisch paspoort – Biometrische gegevens – Verordening (EG) nr. 
2252/2004 – Artikel 1, lid 3 – Artikel 4, lid 3 – Gebruik van gegevens die worden verzameld voor andere doeleinden dan 
de afgifte van paspoorten of reisdocumenten – Opzetten en gebruiken van gegevensbanken die biometrische gegevens 
bevatten – Wettelijke waarborgen – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikelen 7 en 8 – Richtlijn 
95/46/EG – Artikelen 6 en 7 – Recht op eerbiediging van het privéleven – Recht op bescherming van persoonsgegevens 
– Toepassing op identiteitskaarten 
 

Openbaarheid van bestuur 

Persoonsgegevens en privacy  

http://gavclaw.com/2015/04/20/fipa-tws-automation-and-ivan-ecj-confirms-the-secondary-nature-of-principles-in-eu-environmental-law/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-492945
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-492945
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163724&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=330863
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163657&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=77010
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163655&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=78315
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2012:BX8644
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163716&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=584962
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In deze zaak gaat het over de weigering van een aantal gemeenten om de aanvraag van een paspoort en identiteitskaart 
in behandeling te nemen omdat de aanvragers weigerden hun vingerafdrukken te laten opnemen en/of een gelaatsfoto 
te verstrekken. De invoer en de bewaring van biometrische gegevens zou een grove inbreuk op hun lichamelijke 
integriteit en een beperking van hun recht op bescherming van hun privéleven vormen. Zij wijzen er op dat de gegevens 
niet enkel worden bewaard in het opslagmedium op het paspoort of de Nederlandse identiteitskaart, maar ook in een 
register. Bovendien ontbreken volgens hen bepalingen die duidelijk vermelden welke personen toegang tot de 
biometrische gegevens zullen hebben. De Raad stelt allereerst de vraag aan de orde of de Nederlandse identiteitskaart 
onder het toepassingsgebied valt van EU– verordening nr. 2252/2004 betreffende normen voor de veiligheidskenmerken 
van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten. De Raad van State wenst 
ook van het Hof te vernemen of de lidstaten, dienen te waarborgen dat opgeslagen biometrische gegevens niet voor 
andere doeleinden zullen worden verzameld, verwerkt en gebruikt dan voor de afgifte van het paspoort of het 
reisdocument. 
 
Hof: De wetgever van de Unie heeft uitdrukkelijk besloten, nationale identiteitskaarten van het toepassingsgebied van 
deze verordening uit te sluiten. De omstandigheid dat een identiteitskaart, zoals de Nederlandse, kan worden gebruikt bij 
reizen binnen de Unie en naar sommige derde landen, brengt niet met zich dat zij onder het toepassingsgebied van 
verordening nr. 2252/2004 valt. De lidstaten hoeven niet wettelijk te waarborgen dat de verzamelde en opgeslagen 
biometrische gegevens niet voor andere doeleinden zullen worden verzameld, verwerkt en gebruikt dan voor de afgifte 
van het paspoort of het reisdocument, daar dat aspect niet onder het toepassingsgebied van die verordening valt. 
 

 Opslag biometrische gegevens voor andere doeleinden dan afgifte paspoort valt niet onder EU– recht (ECER 
nieuwsbericht) 

 Joined Cases C-446/12 – 449/12 Willems: The CJEU washes its hands of Member States’ fingerprint retention 
(European law blog) 

 
CONCLUSIE A-G CRUZ VILLALÓN – 16 april 2015 – Zaak C-580/13 – Coty Germany – conclusie 
 

Intellectuele en industriële eigendom – Verkoop van namaakgoederen – Richtlijn 2004/48/EG – Artikel 8, leden 1 en 3, 
onder e) – Recht op informatie tijdens een gerechtelijke procedure wegens inbreuk op een intellectuele– eigendomsrecht 
– Regeling van een lidstaat die bankinstellingen toestaat een verzoek om inlichtingen met betrekking tot een 
rekeninghouder van een bankinstelling af te wijzen (bankgeheim) – Handvest van de grondrechten van de Europese 
Unie – Artikelen 8, 17, lid 2, 47 en 52, lid 1 – Evenredigheid van de beperking van een grondrecht 
 
A-G: Artikel 8, lid 3, onder e), van richtlijn 2004/48/EG staat in de weg aan een nationale regeling die als 
onvoorwaardelijk gevolg heeft dat een bankinstelling met een beroep op het bankgeheim een aan artikel 8, lid 1, onder 
c), van die richtlijn ontleend verzoek om informatie over de naam en het adres van een bankrekeninghouder kan 
afwijzen. Een dergelijk gevolg is alleen met artikel 8, lid 3, onder e), van die richtlijn verenigbaar, voor zover het 
voortvloeit uit een voorafgaande door de nationale rechter te verrichten afweging waardoor de rechtmatigheid van de 
beperking van de door de bestreden nationale regeling getroffen grondrechten in de zin van artikel 52, lid 1, van het 
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie wordt gewaarborgd. 
 

 Conclusie AG: Handhavingsrichtlijn zet nationaal bankgeheim opzij (IE-forum) 
 
PREJUDICIËLE VRAGEN – NEDERLAND – Raad van State – 15 april 2015 – ECLI:NL:RVS:2015:1185 –  
verwijzingsuitspraak 

 
Appellant is in de VS arbeidsongeschikt geraakt. Hij krijgt een arbeidsongeschiktheidsuitkering van een 
verzekeringsmaatschappij (hierna: Bedrijf V) uit de VS. In 2005 verhuist hij naar Nederland. In 2010 zet V. de uitkering 
stop. In opdracht van bedrijf V. is appellant een aantal dagen geobserveerd door verschillende bedrijven die gevestigd 
zijn in het VK. Een van die bedrijven heeft een vestiging in Amsterdam. Er zijn foto’s en filmopnames gemaakt. Verder is 
een arts van het AMC gevraagd om aan een bedrijf gevestigd in het VK medische informatie te verstrekken over 
appellant. Appellanten hebben het College bescherming persoonsgegevens (hierna: Cbp) verzocht handhavend op te 
treden vanwege overtredingen van het Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp). Het Cpb is van oordeel dat 
zij geen bevoegdheid heeft om handhavend op te treden omdat bedrijf V. is gevestigd buiten de EU. Het Cpb zegt ook 
geen bevoegdheid te hebben ten aanzien van de bedrijven die in het VK zijn gevestigd. De Raad van State wil van het 
Hof weten of er in casu sprake is van “gebruik maken van middelen” als bedoeld in artikel 4, eerste lid, aanhef en onder 
c, van richtlijn 95/46/EG. En verder wil de verwijzende rechter weten of het Cpb de ruimte heeft om handhaving 
achterwege te laten in het geval slechts een individu of een kleine groep personen over de overtreding van die richtlijn 
klaagt. 
 
NOOT – bij HvJEU C-362/14 (Schrems)  

David vs. Goliath (European consumer law blog) 
“Collective proceedings in form of a so– called “Sammelklage” have recently been initiated against facebook in Austria alleging a 
number of data protection violations (see writ). Law student Max Schrems who acts as the plaintiff in the test case brought together 
25,000 claimants. He seeks injunctive relief and alleges individual damage of 500 euros”.  
 
NOOT – bij HvJEU C-362/14 (Schrems)  

http://www.minbuza.nl/ecer/nieuws/2015/04/opslag-biometrische-gegevens-voor-paspoorten-voor-andere-doeleinden-dan-afgifte-paspoort-valt-niet-onder-eu-recht.html
http://europeanlawblog.eu/?p=2765
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163726&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=329881
http://www.ie-forum.nl/?//Conclusie+AG%3A+Handhavingsrichtlijn+zet+nationaal+bankgeheim+opzij////33756/
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2015:1185
http://recent-ecl.blogspot.nl/2015/04/david-vs-goliath.html
http://www.collectiveredress.org/collective-redress/reports/austria/generalcollectiveredressmechanism
http://www.europe-v-facebook.org/sk/sk.pdf
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Safe Harbor before the EU Court of Justice (CJICJ, Christopher Kuner) 
 
OVERIG – Advies 1/15 

Advies 1/15: Het Europees Parlement vraagt het HvJEU advies ex. Artikel 281, lid 11 VWEU inzake doorgifte 
persoonsgegevens uit PNR over o.a. de bewaartermijn van vijf jaar. Het advies en de samenvatting van Buitenlandse 
Zaken is terug te vinden op de wiki Hof van Justitie 

 

 
ONTVANKELIJKHEIDSBESLISSING EHRM – Adorisio e.a. t. Nederland – Nederlandse zaak – 17 maart 2015 – 
persbericht –   beslissing (nivo 3)  

 
Artikel 6 EVRM. De zaak betreft de juridische procedure aangespannen door obligatiehouders van SNS Reaal om de 
nationalisatie aan te vechten. Zij klagen op grond van artikel 6 EVRM dat de termijn om in beroep te gaan tegen het 
besluit te kort was, dat zij onvoldoende tijd hadden om het verweerschrift van de Minister van Financiën te bestuderen en 
dat zijn beschikten over incomplete stukken. Het hof stelt voorop dat de eisen die worden gesteld aan een ‘eerlijk proces’ 
bij dergelijke zaken niet hetzelfde zijn als in strafzaken. Het hof acht de klachten kennelijk ongegrond en klagers worden 
niet-ontvankelijk verklaard. 
 
ONTVANKELIJKHEIDSBESLISSING EHRM  –  Barras t. Frankrijk – 9 april 2015 – persbericht – beslissing (nivo 3) 

 
Artikel 6 EVRM. Artikel 1, Eerste protocol EVRM. In deze zaak draait het om twee bewoners van een boerderij in een 
dorpje in West– Frankrijk, die dapper weerstand blijven bieden tegen de eigenaar (klager), die ze al tien jaar uit hun 
woning probeert te zetten. De moeder van klager had de bewoners in 1960 een levenslang recht op bewoning 
toegekend.  
Volgens klager is hem in de tweede procedure ten onrechte verweten dat hij niet alle gronden heeft aangevoerd in de 
eerste procedure en kan hij daarom niet profiteren van de tussentijds versoepelde regels voor het opzeggen van een 
recht op bewoning. Het hof wijst er echter op dat de grondslag voor de tweede vordering niet de versoepelde wetgeving 
was, maar de in de eerste procedure reeds verworpen stelling dat klagers de woning niet goed onderhielden. Het hof 
oordeelt dat de klacht kennelijk ongegrond en niet-ontvankelijk is. 
 
CONCLUSIE A-G JÄÄSKINEN – 23 april 2015 – Zaak C-69/14 – Târșia – Grote Kamer – conclusie 

 
Wetgeving van lidstaat die herziening van gewijsde (rechterlijke) beslissingen die in strijd zijn met het Unierecht toestaat 
in bestuurszaken maar niet in civiele zaken – Verzoek om herziening van een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke 
uitspraak in een civiele procedure inzake milieuheffing op motorvoertuigen – Gezag van gewijsde – Beginselen van 
doeltreffendheid en gelijkwaardigheid – Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 
 
A-G: Artikel 47 HVEU en het beginsel van doeltreffendheid, staan niet in de weg aan nationale bepalingen die voorzien 
in de mogelijkheid van herziening van nationale rechterlijke uitspraken in bestuurszaken in geval van schending van het 
beginsel van voorrang van het Unierecht, maar die herziening, op diezelfde grond, van nationale rechterlijke uitspraken 
in civiele zaken niet toestaan. Wel moet voldoende duidelijkheid bestaan over de vraag wat de juiste procedure is om de 
schending van de betrokken bepaling van Unierecht op te heffen, en dat een in kracht van gewijsde gegane uitspraak 
van een rechter die ambtshalve had moeten vaststellen dat hij niet bevoegd is, niet in de weg kan staan aan het instellen 
van een vordering bij een bevoegde rechter. Het beginsel van gelijkwaardigheid staat in de weg aan nationale 
bepalingen die voorzien in de mogelijkheid van herziening van nationale rechterlijke uitspraken in civiele zaken op grond 
van een latere uitspraak van het Grondwettelijk Hof of het EHRM, maar daarin niet voorzien in het geval van een latere 
uitspraak van het HvJEU. 

 

 
ARREST EHRM – 21 april 2015 – Pisaro t. Moldavië en Rusland – persbericht – arrest (nivo 3) 

 
Artikel 2 EVRM. Rusland wordt verantwoordelijk gehouden voor de acties van een Russische soldaat bij een 
vredeshandhaving checkpoint in Moldavië waarbij een man om het leven is gekomen. Daarbij is er onvoldoende 
onderzoek verricht naar zijn dood. Het hof stelt een schending van artikel 2 EVRM vast. 
 
ONTVANKELIJKHEIDSBESLISSING – 16 april 2015 – Viviani t. Italië – persbericht – beslissing (nivo 3) 

 
Artikel 2 en 38 EVRM. Betreft een klacht over het niet nemen van maatregelen door de Italiaanse autoriteiten ter 
bescherming van de burgers tegen een mogelijke uitbarsting van de vulkaan Vesuvius. Volgens klagers leveren de 
maatregelen een schending op van artikel 2 EVRM. Klagers hebben echter niet eerst de beschikbare lokale 
rechtsmiddelen uitgeput zodat zij niet ontvankelijk zijn in hun klacht. 
 

Procesrecht (bestuursrecht en civiel) 

Recht op leven 

Rechterlijke onafhankelijkheid en onpartijdigheid 

http://cjicl.org.uk/2015/04/13/safe-harbor-before-the-eu-court-of-justice/
http://applicaties.rechtspraak.minjus.nl/wiki/Paginas/Hof%20van%20Justitie%20van%20de%20EU.aspx
http://applicaties.rechtspraak.minjus.nl/wiki/Paginas/Hof%20van%20Justitie%20van%20de%20EU.aspx
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-5058059-6221460
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-153985
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-5058024-6221422
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-153785
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163886&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=394451
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-5067528-6236025
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-153925
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-5063115-6229569
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-154058
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ARREST EHRM – Mitrinovski t. Macedonië – 30 april 2015 – persbericht – arrest (nivo 2) 
 

Artikel 6 EVRM. De zaak betreft de ontheffing uit zijn functie van een rechter van het Gerechtshof in Skopje op grond van 
professioneel wangedrag. Het Hof oordeelt dat de rol van de President van het Hooggerechtshof bij de procedure die 
leidde tot het ontslag van klager onpartijdigheid miste, omdat hij zowel de procedure aanhangig had gemaakt als deel 
had genomen aan de beslissing. Het hof oordeelt dat sprake is van een inbreuk op artikel 6 EVRM. 

 

 
ARREST HVJEU – 23 april 2015 – Zaak C-260/13 – Aykul – persbericht – arrest 

 
Richtlijn 2006/126/EG – Onderlinge erkenning van rijbewijzen – Weigering van een lidstaat om de geldigheid te erkennen 
van een rijbewijs dat door een andere lidstaat is afgegeven aan iemand die onder invloed van verdovende middelen 
heeft gereden 
 
Hof: Aan de houder van een rijbewijs kan door een andere lidstaat het recht worden ontzegd om op het grondgebied van 
die staat te rijden nadat hij op dat grondgebied een verkeersovertreding heeft begaan die tot rijongeschiktheid leidt. Dit 
recht kan echter niet voor onbepaalde duur worden geweigerd en de voorwaarden voor herstel ervan moeten het 
evenredigheidsbeginsel eerbiedigen. 

 

 
ARREST HVJEU – 16 april 2015 – Zaak C-690/13 – Trapeza Eurobank Ergasias – arrest 

 
Staatssteun – Begrip – Artikel 87, lid 1, EG – Aan een bank verleende voorrechten – Onderneming die 
openbaredienstverplichtingen uitvoert – Bestaande steun en nieuwe steun – Artikel 88, lid 3, EG – Bevoegdheden van 
de nationale rechter 
 
Hof: Voorrechten op grond waarvan een bank eenzijdig een hypotheek mag vestigen op onroerende goederen van 
landbouwers, een gedwongen executie mag inleiden op basis van een eenvoudige onderhandse akte en geen 
inschrijvingskosten of – rechten hoeft te betalen, kunnen binnen de werkingssfeer van deze bepaling vallen. Het kan een 
verschil maken dat voorrechten nog steeds gelden nadat de functies van die bank zijn uitgebreid tot de uitoefening van 
iedere bancaire activiteit en zij een NV is geworden. Het staat aan de verwijzende rechter om te onderzoeken of, gelet 
op alle relevante feitelijke en juridische gegevens, is voldaan aan de vier voorwaarden die volgens de rechtspraak van 
het Hof tegelijk moeten zijn vervuld om te kunnen aannemen dat deze voorrechten een compensatie vormen voor de 
prestaties die deze bank ter uitvoering van haar openbaredienstverplichtingen verricht, en dus geen staatssteun 
uitmaken. 
Een lidstaat die voorrechten heeft ingesteld, moet de voorafgaande controleprocedure van artikel 88, lid 3, EG volgen 
wanneer deze voorrechten binnen de werkingssfeer van artikel 87, lid 1, EG vallen, op voorwaarde dat zij nieuwe steun 
zijn geworden na het tijdstip waarop het Verdrag in de betrokken lidstaat in werking is getreden en dat de 
verjaringstermijn van artikel 15, lid 3, van verordening (EG) nr. 659/1999 nog niet is verstreken. Indien de verwijzende 
rechter van oordeel is dat de betrokken voorrechten – gelet op het antwoord op de tweede vraag – nieuwe staatssteun 
uitmaken, dan moeten de nationale bepalingen houdende instelling van deze voorrechten buiten toepassing worden 
gelaten wegens onverenigbaarheid met deze Verdragsbepalingen. 
 
PREJUDICIËLE VERWIJZING – BELGIE – 21 april 2015 – Zaak C-76/15 – Vervloet e.a. –  verwijzingsuitspraak 

 
Dexia –  Financiële stabiliteit –  Toezicht op de financiële sector en de financiële diensten  Uitbreiding van de 
garantieregeling tot aandelen die natuurlijke personen hebben in erkende coöperatieve vennootschappen (cv’s) –  
Aanmelding nationale regeling bij EC –  Verschil in behandeling tussen private aandeelhouders van cv’s en van andere 
vennootschappen – Staatssteun – Terugbetalingsbesluit van de EC – depositogarantiestelsels –  Handvest grondrechten 
artikelen 20 en 21 (gelijke behandeling) –  VWEU artikel 107 en 108 (staatssteun – toezicht EURCIE) – VWEU artikel 
296 (keuze handeling) –  Richtlijn 94/19/EG (depositogarantiestelsels) 
 
UITSPRAAK NL – Raad van State –  15 april 2015 – ECLI:NL:RVS:2015:1152 – uitspraak 

 
5.3 Op grond hiervan en in aanmerking genomen het in artikel 4, derde lid, van het VEU neergelegde beginsel van loyale 
samenwerking, is de Afdeling van oordeel dat het Zorginstituut, als bestuursorgaan dat ingevolge artikel 33, tweede lid, 
van de Zvw 2007 bevoegd is de vereveningsbijdrage toe te kennen, bevoegd en ook gehouden was de vaststelling van 
de vereveningsbijdrage te herzien. Nu het hiertoe strekkende besluit tot gevolg heeft dat een deel van de 
vereveningsbijdrage onverschuldigd is betaald, is het Zorginstituut uit hoofde van het algemene, ook in het bestuursrecht 
geldende, rechtsbeginsel dat hetgeen onverschuldigd is betaald ook kan worden teruggevorderd, tevens bevoegd het te 
veel betaalde terug te vorderen (vergelijk de uitspraak van 11 januari 2006 in zaak nr. 200503463/1; 
www.raadvanstate.nl). 
 

Rijbewijs 

Staatssteun 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-5075336-6248303
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-154027
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-04/cp150040nl.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163879&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=187423
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163713&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=330352
http://pi.rechtspraak.minjus.nl/deeplink/ecliSearch?id=ECLI:NL:XX:2015:99
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2015:1152


  
 
 

27 
 

    Rechtspraak Europa     2015, nr. 5 

OVERIG – Subsidie duurzame energie 

EU akkoord met subsidie duurzame energie (sconline) 

 

 
ARREST HVJEU – 16 april 2015 – Gevoegde zaken C-317/13 en C-679/13 – Parlement / Raad – arrest 

 
Beroep tot nietigverklaring – Politiële en justitiële samenwerking in strafzaken – Onderwerpen van een nieuwe 
psychoactieve stof aan controlemaatregelen – Bepaling van de rechtsgrondslag – Na de inwerkingtreding van het 
Verdrag van Lissabon toepasselijk rechtskader – Overgangsbepalingen – Afgeleide rechtsgrondslag – Raadpleging van 
het Parlement 
 
Hof: Besluit 2013/129/EU van de Raad van 7 maart 2013 (controlemaatregelen 4– methylamfetamin) en 
uitvoeringsbesluit 2013/496/EU (controlemaatregelen 5– (2– aminopropyl)indool), worden nietig verklaard. De gevolgen 
van besluit 2013/129 en van uitvoeringsbesluit 2013/496 worden gehandhaafd tot de inwerkingtreding van ter vervanging 
ervan vast te stellen nieuwe handelingen. 
 
ARREST HVJEU – 16 april 2015 – Zaak C-540/13 – Parlement / Raad – arrest 

 
Beroep tot nietigverklaring – Politiële en justitiële samenwerking in strafzaken – Vaststelling van de datum van 
inwerkingtreding van een eerder besluit – Bepaling van de rechtsgrondslag – Na de inwerkingtreding van het Verdrag 
van Lissabon toepasselijk rechtskader – Overgangsbepalingen – Afgeleide rechtsgrondslag – Raadpleging van het 
Parlement 
 
Hof: Besluit 2013/392/EU met het oog op het voorkomen, opsporen en onderzoeken van terroristische misdrijven en 
andere ernstige strafbare feiten, wordt nietig verklaard. De gevolgen van besluit 2013/329 worden gehandhaafd tot de 
inwerkingtreding van een ter vervanging ervan vast te stellen nieuwe handeling. 
 

 Raad moet EP raadplegen over nieuwe besluiten op basis van oude kaderbesluiten (ECER) 
 
NOOT –  bij EHRM 26 maart 2015 Constancia 

L'expertise psychiatrique devant la Cour européenne (libertés chéries): over TBS en de wijze waarop kan worden de 
mentale toestand van verdachten kan worden vastgesteld indien verdachte weigert mee te werken. 

 
NOOT – bij ECLI:NL:HR:2015:434 

JIN 2015/66 Hoge Raad, 03-03-2015, 14/04940, ECLI:NL:HR:2015:434, ECLI:NL:PHR:2015:8;Alcoholslotprogramma 
(ASP)  
 
OVERIG 

 Cyberspace, the cloud, and cross– border criminal investigation (WODC.nl) 

 Fundamental Rights and the European Public Prosecutor’s Office: an uncomfortable silence (EU law analysis) 

 De rest van je leven (NJB blog, Taru Spronken) 
 

 
ARREST EHRM –  7 april 2015 – Cestaro t. Italië – persbericht – arrest (nivo 2) 

 
Artikel 3 EVRM. De zaak betreft de bestorming door de Mobiele Eenheid van een school in Genua in 2001, waar 
demonstranten gedurende de G8– top ’s nachts werden gehuisvest. Klager was één van de aanwezige demonstranten 
in de school. Het hof neemt schending van art. 3 aan in verband met het toegepaste excessieve geweld en de 
tekortschietende Italiaanse wetgeving, waardoor de betrokken politieagenten in strafrechtelijke zin de dans ontsprongen.  
 
ARREST EHRM –  14 april 2015 – Mustafa Tunç and Fecire Tunç t. Turkije – persbericht – arrest (nivo 1) 
 

Artikel 2 EVRM. De zaak betreft de dood van een Turkse militair nadat hij een schotwond had opgelopen tijdens het 
houden van de wacht. Onderzoek wees uit dat hij vermoedelijk zichzelf abusievelijk heeft verwond. De klachten richtten 
zich onder meer op de samenstelling en onafhankelijkheid van de bevoegde militaire rechtbank die de zaak onderzocht. 
De rechtbank bestond onder meer uit een officier in actieve dienst, wiens functioneren periodiek werd getoetst door zijn 
superieuren. Het hof wijst er op dat volledige formele onafhankelijkheid ten opzichte van de strijdkrachten hierdoor 
ontbreekt, maar neemt ook in aanmerking dat de omstandigheden van het geval dusdanig waren dat de integriteit van de 
strijdkrachten als zodanig niet ter discussie stond. Bovendien viel er inhoudelijk gezien op het onderzoek weinig aan te 
merken. De Grote Kamer neemt, anders dan de “kleine” Kamer in juni 2013 deed, geen schending van artikel 2 EVRM 
aan.  
 
ARREST EVRM – 16 april 2015 – Mezhiyeva t. Rusland – persbericht – arrest (nivo 3) 

Strafrecht 

Strafrecht –  Politie (onderzoek) en detentie 

http://www.sconline.nl/nieuws/eu-akkoord-met-subsidie-duurzame-energie
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163711&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=582709
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163712&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=329021
http://www.minbuza.nl/ecer/nieuws/2015/04/raad-moest-ep-raadplegen-over-nieuwe-besluiten-op-basis-van-oude-kaderbesluiten.html
http://libertescheries.blogspot.nl/2015/04/lexpertise-psychiatrique-devant-la-cour.html
http://www.legalintelligence.com/documents/14749850?doctype=reg&alertid=44119&auth=1
http://www.legalintelligence.com/documents/14749850?doctype=reg&alertid=44119&auth=1
http://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2326-de-gevolgen-van-cloudcomputing-voor-de-opsporing-en-vervolging.aspx?cp=44&cs=6796
http://eulawanalysis.blogspot.be/2015/04/fundamental-rights-and-european-public.html
http://njb.nl/highlights/de-rest-van-je-leven.14780.lynkx
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-5056224-6218617
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-153901
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-5061347-6226766
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-154007
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-5063053-6229463
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-153801
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Artikel 2 EVRM. De echtgenoot van mw. Mezhiyeva is omgekomen ten gevolge van een bomexplosie. Mw. Mezhiyeva 
klaagt nu over het feit dat het onderzoek dat naar het overlijden van haar man ineffectief was. Het hof oordeelt dat 
inderdaad sprake is van schending van artikel 2 EVRM doordat het onderzoek onnodig lang heeft geduurd (meer dan 10 
jaar zonder aanwijsbare reden) en zij niet voldoende betrokken is in dat onderzoek terwijl ze getuige en medeslachtoffer 
is. Van een schending van artikel 2 EVRM wegens het onvoldoende beschermen van het leven van haar echtgenoot is 
volgens het hof geen sprake. 
 
ARREST EHRM – 23 april 2015 – Francois t. Frankrijk – persbericht – arrest (nivo 2) 

  
Artikel 5 EVRM. De zaak betreft de rechtmatigheid van de aanhouding en detentie (“police custody”) van een Franse 
advocaat. De advocaat raakte op het politiebureau verwikkeld in een kennelijk heftige woordenwisseling met een 
opsporingsambtenaar en werd daarop aangehouden en onderworpen aan een fouillering aan het lichaam en een 
(negatieve) alcoholtest. Het hof oordeelt dat deze maatregelen hun doel voorbijschieten: schending van artikel 5 EVRM.  
 
ARREST EHRM – 28 april 2015 – Milic en Nikezi t. Montenegro – persbericht – arrest (nivo 3) 
 

Artikel 3 EVRM. Twee klagers zijn bij de doorzoeking van hun cel door de bewakers met wapenstokken geslagen. 
Schending van artikel 3 omdat dit geweld buitenproportioneel was. Tevens  schending van artikel 3 EVRM omdat de 
nationale rechter onvoldoende heeft erkend dat het gebruikte geweld een schending van artikel 3 EVRM oplevert en 
daarnaast doet de schadevergoeding die klagers hebben gekregen onvoldoende recht aan hetgeen hen is overkomen. 
 
DOORVERWIJZING GROTE KAMER EHRM – 21 april 2015 – Buzadji t. Moldavië – persbericht – arrest van 
16.12.2014 
 

Artikel 5 EVRM. Klager klaagt op grond van artikel 5 EVRM onder meer dat de Moldavische autoriteiten de beslissingen 
omtrent zijn voorlopige hechtenis en daaropvolgende huisarrest onvoldoende hebben gemotiveerd. Het hof heeft met 
vier stemmen tegen drie een schending aangenomen. De zaak is op verzoek van de Moldavische autoriteiten op 20 april 
2015 naar de grote kamer verwezen. 

 

 
ARREST EHRM – 2 april 2015 – Dimech t. Malta – persbericht – arrest (nivo 2) 

 
Artikel 6 EVRM. De zaak betreft de klacht over het niet kunnen raadplegen van een advocaat voorafgaand aan de zitting 
in een strafzaak op verdenking van drugshandel. In mei 2009 is klager gearresteerd op verdenking van drugshandel en 
na de cautie te hebben gekregen is hij ondervraagd zonder een advocaat aanwezig te hebben. In die tijd was er op Malta 
geen wet die voorzag in juridische bijstand bij het politieverhoor. Een dergelijke wet werd pas in 2010 van kracht. Tijdens 
het verhoor heeft klager toegegeven 800 gram heroïne in zijn koelkast te hebben bewaard als zekerstelling voor een 
geldbedrag dat hij nog tegoed had, maar hij ontkende dat het zijn drugs waren of dat hij ooit drugs heeft verkocht. 
Tijdens het strafproces verzocht klager dat zijn klacht over het ontbreken van rechtsgeleerde bijstand aan het 
constitutionele hof werd voorgelegd. De daarop volgende constitutionele procedure resulteerde in een arrest van april 
2013 waarin werd beslist dat er geen schending van het recht op een eerlijk proces is geweest omdat er niets 
onrechtmatigs is gebeurd bij het afnemen van de verklaring. Klager heeft bevestigd dat er geen druk op hem is 
uitgeoefend bij het afleggen van zijn verklaring. De strafzaak tegen klager loopt momenteel nog en klager heeft gevraagd 
dat zijn zaak wordt aangehouden in afwachting van een beslissing op meerdere verzoeken die hij aan het constitutionele 
hof heeft gedaan alsmede de bij het EHRM aanhangige klacht. Het hof oordeelt dat er geen schending van artikel 6 
EVRM heeft plaatsgevonden. 
 
ARREST EHRM – 2 april 2015 – Vinci Construction en GTM génie civil et services t. Frankrijk – persbericht –  
arrest (nivo 2)  

 
Artikel 6 en 8 EVRM. De zaak betreft een doorzoeking van twee bedrijfspanden door de Franse  
mededingingsautoriteiten nadat een machtiging was afgegeven door een onderzoeksrechter. Het hof neemt schending 
van artikel 6 EVRM aan, omdat het toenmalige procedurele recht niet voorzag in een adequate mogelijkheid tot 
rechterlijke controle op de rechtmatigheid van de machtiging. Bovendien wordt schending van artikel 8 EVRM 
aangenomen, omdat bij de doorzoeking zelf onder meer de volledige inhoud van e– mailboxen – bevattende 
geheimhoudersgesprekken – in beslag werd genomen, waarbij pas in een later stadium kon worden geklaagd bij de 
onderzoeksrechter en de onderzoeksrechter deze klachten niet inhoudelijk onderzocht. 
 
This ruling should have significant consequences on dawn raids performed by the French competition authorities (DGCCRF and/or the 
Autorité de la concurrence). Whereas their previous practice had been to copy and review full e– mail boxes including privileged 
documents in many cases, the French competition authorities should now use safeguards to exclude privileged documents and 
documents unrelated to the investigation. As under EU law, in presence of a big data volume, French authorities can use the “sealed 
envelope” procedure which allows investigating authorities to tag and export disputed documents to be reviewed at a later stage under 
the control of the companies’ counsel and a Court if need be. Zie link.  

 

Strafrecht – strafvordering 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-5070146-6240201
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-153908
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-5073454-6245243
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-154149
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-148659
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-5068472-6237312
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-5068472-6237312
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-5055305-6217148
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-153312
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-5055260-6217032
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-153813
http://www.eversheds.com/global/en/what/articles/index.page?ArticleID=en/Competition_EU_and_Regulatory/European-Court-Human-Rights-ruled-dawn-raids-violated-fundamental-rights-France
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ARREST EHRM – 9 april 2015 – Njezic t. Kroatië – persbericht – arrest (nivo 2)  

 
Artikel 2 EVRM. Verzoekers klagen dat door de Kroatische autoriteiten onvoldoende onderzoek is verricht naar de dood 
van hun ouders en hun grootmoeder, die door acties van Servische paramilitaire troepen opererend in Kroatië om het 
leven zijn gekomen. Het hof neemt geen schending van artikel 2 EVRM aan. 
 
ARREST EHRM – 9 april 2015 – Vamvakas t. Griekenland – persbericht – arrest (nivo 2) 

 
Artikel 6 EVRM. De zaak betreft de onverklaarde afwezigheid van de aan klager toegewezen raadsman bij een zitting bij 
het hof van cassatie in de strafzaak tegen klager. Het Hof oordeelt dat het hof van cassatie onvoldoende de 
verdedigingsrechten van klager in acht heeft genomen. Toen bleek dat de toegewezen raadsman niet aanwezig was had 
het hof van cassatie de zitting moeten aanhouden om de situatie op te helderen in plaats van het appel te verwerpen op 
juridische gronden, met name omdat deze beslissing onherroepelijk was. 
 
ARREST EHRM  – 9 april 2015 – A.T. t. Luxemburg – persbericht – arrest (nivo 2) 

 
Artikel 6 EVRM. Klacht over het feit dat A.T. onvoldoende rechtsbijstand is geboden na zijn arrestatie op basis van een 
Europees arrestatiebevel, gedurende het verhoor en het eerste verschijnen voor de onderzoeksrechter. Door niet te 
onderzoeken wat in het concrete geval de gevolgen van het gebrek aan rechtsbijstand voor de verdachte waren is art. 6 
EVRM geschonden. Het feit dat de verdachte niet voorafgaand aan het verschijnen voor de onderzoeksrechter het 
dossier heeft mogen inzien levert geen schending van artikel 6 EVRM op. De regelgeving in Luxemburg kent dat recht 
pas na het verschijnen voor de onderzoeksrechter en die beperking is naar het oordeel van het hof onder 
omstandigheden legitiem.   
Het feit dat de verdachte voorafgaand aan het verschijnen voor de onderzoeksrechter geen contact was toegestaan 
tussen de advocaat en de verdachte levert wel weer een schending van artikel 6 EVRM op.  
 
ARREST EHRM – 14 april 2015 – Contrada t. Italië (no. 3) – persbericht – arrest (nivo 2) 
 

Artikel 7 EVRM. Klager is veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf voor medeplichtigheid aan een maffia– achtige 
organisatie. Het hof overweegt dat voor klager de strafbaarheid van zijn handelen destijds niet voorzienbaar was en stelt 
een schending van artikel 7 EVRM vast. 
 
ARREST EHRM – 30 april 2015 – Kapetanios t. Griekenland – persbericht – arrest (nivo 2) 

 
Artikel 6, lid 1 en 2, artikel 13 EVRM. Artikel 4, Zevende Protocol EVRM. Schending van vermoeden van onschuld 
(artikel 6 lid 2) en ne bis in idem (artikel 4 van protocol 7) door aan klagers een administratieve boete op te leggen voor 
een feit waar de rechter ze reeds van heeft vrijgesproken.  
  
ONTVANKELIJKHEIDSBESLISSING EHRM – 23 april 2015 – Vezelsky t. Tsjechië – persbericht – beslissing (nivo 
3) 

 
Artikel 6 en 38 EVRM. Verzoeker klaagt dat inbreuk is gemaakt op zijn recht op toegang tot een rechter, doordat het 
Constitutioneel Hof zijn klacht niet-ontvankelijk heeft verklaard. Het hof overweegt dat deze beperking niet 
disproportioneel is, nu het niet onredelijk noch willekeurig is dat klager het Constitutioneel beroep ook had dienen te 
richten tegen de beslissing in laatste instantie. Klager kon dan ook verwachten dat zijn klacht niet-ontvankelijk zou 
worden verklaard. Het hof acht de klacht kennelijk ongegrond en verklaart klager niet- ontvankelijk.  

 

 
ARREST HVJEU – 23 april 2015 – Zaak C-382/13 – Franzen e.a. – Nederlandse zaak – CRvB –  arrest 
 

Sociale zekerheid van migrerende werknemers – Verordening (EEG) nr. 1408/71 – Artikelen 13, lid 2, en 17 – 
Oproepwerk in een andere lidstaat dan de woonstaat – Toepasselijke wetgeving – Weigering om kinderbijslag toe te 
kennen en toepassing van een korting op het ouderdomspensioen door de woonstaat 
 
De zaak ging om een aantal Nederlanders die enkele uren per week in Duitsland werkten (in dienstverband, bv. als 
kapper of  als verkoper in een kledingwinkel op basis van oproepcontracten). In Duitsland geven deze activiteiten geen 
recht op kinderbijslag of ouderdomspensioen. Kinderbijslag of ouderdomspensioen werd evenmin verkregen in 
Nederland, op grond van de regel dat de werkstaat (Duitsland) hiervoor verantwoordelijk is. Valt een persoon die in 
Nederland woont, maar die gedurende bepaalde periodes voor een beperkt aantal uren per week of per maand in 
Duitsland heeft gewerkt op basis van oproepcontracten, onder verordening (EEG) nr. 1408/71? Verzet deze verordening 
zich ertegen dat die persoon van verzekering ingevolge de Nederlandse ouderdomsregeling is uitgesloten wanneer hij 
onder de Duitse socialezekerheidswetgeving valt? Verzet deze verordening of verzetten de regels inzake het vrije 
verkeer van werknemers zich ertegen dat de Nederlandse wetgeving diezelfde persoon, enkel omdat hij onder de Duitse 
socialezekerheidswetgeving valt, uitsluit van het Nederlandse stelsel van sociale zekerheid, zelfs indien hij in Duitsland 
evenmin recht heeft op kinderbijslag of een ouderdomspensioen? 

SZ – Sociale zekerheid 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-5057982-6221365
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-153481
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-5058003-6221391
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-153910
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-5057990-6221376
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-153960
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-5060730-6225793
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-154006
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-5075400-6248398
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-154026
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-5070164-6240227
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-154236
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2013:783
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163880&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=190124
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Hof: In bijzondere omstandigheden, waarin de toepassing van de wetgeving van de werkstaat niet leidt tot aansluiting bij 
het socialezekerheidsstelsel van de werkstaat voor de kinderbijslag en het ouderdomspensioen, verzet het EU– recht 
zich er niet tegen dat de migrerende werknemer recht heeft op kinderbijslag en ouderdomspensioen in de woonstaat. 
Wel moet voldaan zijn aan de materiële voorwaarden voor de toekenning van dergelijke prestaties volgens het recht van 
de woonstaat en mag er geen sprake zijn van cumulatie. 
 

 Grensarbeiders met kleine jobs in Duitsland niet onbeschermd (ECER nieuwsbericht) 
 

 
ARREST EHRM – Tchokontio Happi t. Frankrijk – 9 april 2015 – persbericht – arrest (nivo 2) 

  
Artikel 6 EVRM. Artikel 1, Eerste protocol EVRM. De zaak betreft de niet tenuitvoerlegging van de beslissing van de 
Franse autoriteiten waarin is bevolen dat passende huisvesting voor klager dient te worden gezocht. Het hof stelt een 
schending van artikel 6 vast. 
 

 Le droit au logement opposable deviendrait– il.... opposable ?  (libertés chéries) 
 
ARREST EHRM – Botezatu t. Moldavië – 14 april 2015 – persbericht – arrest (nivo 2) 
 

Artikel 6 EVRM. Artikel 1, Eerste protocol EVRM. Klager klaagt op grond van artikel 6 EVRM dat de beslissing van de 
Moldavische autoriteiten, waarin is bevolen dat klager en zijn familie dienen te worden voorzien van sociale huisvesting, 
niet binnen een redelijke termijn ten uitvoer is gelegd en dat hem geen compensatie voor de door hem in de tussentijd 
betaalde huur is geboden. Het hof stelt klager in het gelijk. 

 

 
ARREST HVJEU – 30 april 2015 – Zaak T-593/11 – Al–Chihabi / Raad – arrest 
 

Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid – Beperkende maatregelen tegen Syrië – Bevriezing van tegoeden 
– Rechten van verdediging – Motiveringsplicht – Onjuiste beoordeling – Eigendomsrecht – Recht op eerbiediging van het 
privéleven – Evenredigheid 
 
Gerecht: Het beroep wordt verworpen. 
 
OVERIG 

 Six thousand Europeans have joined jihadists in Syria (EU observer) 

 Anti– jihadwet tast mensenrechten aan (sconline) 

 

 
ARREST HVJEU – 16 april 2015 – Zaak C-3/14 – Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej en Telefonia Dialog – 
arrest 
 

Elektronischecommunicatienetwerken en ‑diensten – Richtlijn 2002/21/EG – Artikelen 7 en 20 – Beslechting van 

geschillen tussen ondernemingen die elektronischecommunicatienetwerken of ‑diensten aanbieden – Verplichting de 

procedure van artikel 7, lid 3, ten uitvoer te leggen – Maatregel die van invloed kan zijn op de handel tussen de lidstaten 
– Richtlijn 2002/19/EG – Artikel 5 – Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de nationale regelgevende instanties 
met betrekking tot toegang en interconnectie – Richtlijn 2002/22/EG – Artikel 28 – Niet– geografische nummers 
 
Hof: Een nationale regelgevende instantie is gehouden de procedure van artikel 7, lid 3, van richtlijn 2002/21/EG toe te 
passen wanneer zij voornemens is bij de beslechting van een geschil tussen ondernemingen die 
elektronischecommunicatienetwerken of – diensten aanbieden in een lidstaat, verplichtingen op te leggen om de toegang 
tot niet– geografische nummers te garanderen overeenkomstig artikel 28 van richtlijn 2002/22/EG en deze verplichtingen 
van invloed kunnen zijn op de handel tussen de lidstaten. 
Een maatregel die door een nationale regelgevende instantie wordt genomen om er overeenkomstig artikel 28 van 
richtlijn 2002/22 voor te zorgen dat eindgebruikers toegang hebben tot niet– geografische nummers, is van invloed is op 
de handel tussen de lidstaten  indien hij al dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel, invloed kan uitoefenen op 
de handel tussen de lidstaten die van meer dan geringe betekenis is, hetgeen aan de verwijzende rechter staat om na te 
gaan. 
 
ARREST HvJEU – Commissie/Bulgarije – Zaak 376/13 – 23 april 2015 –  arrest (alleen in het Frans) 
 

Tenuitvoerlegging beslissingen 

Terrorisme 

Telecommunicatie 

http://www.minbuza.nl/ecer/nieuws/2015/04/grensarbeiders-met-kleine-jobs-in-duitsland-niet-onbeschermd.html
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-5057997-6221383
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-153911
http://libertescheries.blogspot.nl/2015/04/le-droit-au-logement-opposable.html
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-5060730-6225793
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-153767
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164049&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=15352
https://euobserver.com/tickers/128295
http://www.sconline.nl/nieuws/%E2%80%98anti-jihadwet-tast-mensenrechten-aan%E2%80%99
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163718&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=259054
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163882&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=315179
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Niet nakoming – Elektronischecommunicatienetwerken en ‑diensten – Richtlijnen 2002/20/EG, 2002/21/EG et 

2002/77/EG – Radiofrequenties – Appels à candidatures – Selectiecriteria – Proportionaliteit  
 

 Case C-376/13 Commission v Bulgaria: Persistence of an infringement of EU law (EU litigation) 
 
CONCLUSIE A-G BOT – 16 april 2015 – Zaak C-85/14 – KPN  – Nederlandse zaak – CBB –  conclusie 

 

Elektronischecommunicatienetwerken en ‑diensten – Richtlijn 2002/22/EG – Artikel 28 – Belangen en rechten van 

eindgebruikers – Toegang tot niet– geografische nummers en diensten met gebruikmaking van deze nummers – 
Nationale regeling die aanbieders van transitdiensten voor telefoongesprekken verplicht voor oproepen naar niet– 
geografische nummers tarieven te hanteren die niet hoger zijn dan voor oproepen naar geografische nummers – 
Grensoverschrijdende toegang – Toetsing van de evenredigheid van de noodzakelijke maatregel door de nationale 
rechter – Begrip ,bevoegde nationale instanties’ 
 
Op 1 juli 2013 is artikel 5 van het Nederlandse Besluit Interoperabiliteit gewijzigd. Vanaf dat moment mogen aanbieders 
van telefonie aan consumenten die niet– geografische nummers bellen (zoals 0900– nummers) geen tarieven in 
rekening brengen die hoger zijn dan tarieven voor het bellen naar geografische nummers (ofwel normale vaste 
nummers, zoals 020 of 070– nummers). KPN rekent voor transit naar niet– geografische nummers tarieven die hoger zijn 
dan de tarieven voor transit naar geografische nummers, ook als rekening wordt gehouden met extra kosten die alleen 
worden gemaakt in het geval van bellen naar niet– geografische nummers. Het CBb legt vragen voor over de tarieven 
die KPN in rekening mag brengen voor haar transitdienst naar niet– geografische nummers (zoals 0900– nummers). 
  
A-G: De Nederlandse wetgeving, waarbij maxima worden vastgesteld voor de tarieven die KPN mag aanrekenen voor 
transitdiensten naar o.a. 0900– nummers, strookt met het EU– recht. Artikel 28 van richtlijn 2002/22/EG verzet zich er 
niet tegen dat een tariefverplichting  zonder dat een marktanalyse heeft uitgewezen dat een exploitant over een 
aanmerkelijke marktmacht op die markt beschikt en ingeval de belemmering van de toegang tot niet– geografische 
nummers van andere dan technische aard is, mits deze tariefverplichting nodig is om de toegang van eindgebruikers tot 
diensten met gebruikmaking van die nummers te waarborgen, hetgeen aan de nationale rechter ter beoordeling staat. 
Een tariefmaatregel kan worden vastgesteld door een andere instantie dan de nationale regelgevende instantie die de 
bevoegdheid van artikel 13, lid 1, van richtlijn 2002/19/EG uitoefent. 
 

 KPN– tarieven voor doorverbinding naar 0900– nummers mogen worden beperkt (ECER) 
 

 
ARREST HVJEU – 22 april 2015 – Zaak C-357/13 – Drukarnia Multipress – arrest 

 
Fiscale bepalingen – Richtlijn 2008/7/EG – Artikel 2, lid 1, onder b) en c) – Indirecte belastingen op het bijeenbrengen 
van kapitaal – Onderwerping aan het kapitaalrecht – Kapitaalinbreng in een commanditaire vennootschap op aandelen – 
Kwalificatie van een dergelijke vennootschap als kapitaalvennootschap 
 
Hof: Een commanditaire vennootschap op aandelen naar Pools recht moet worden beschouwd als een 
kapitaalvennootschap ook al is mogelijkerwijs voor slechts een deel van haar kapitaal en van haar vennoten voldaan aan 
de in deze bepaling gestelde voorwaarden. 
 
UITSPRAAK NL – Hoge Raad – 3 april 2015 – ECLI:NL:HR:2015:837– uitspraak 
 

Vermogensrecht. Vennootschapsrecht. Aansprakelijkheidsverklaring moedermaatschappij voor schulden 
dochtermaatschappij, art. 2:403 lid 1 onder f BW. Gevolgen van dading tussen schuldeiser en (curator) 
dochtervennootschap voor aansprakelijkheid moedermaatschappij uit hoofde van afgelegde 403– verklaring. Hoofdelijke 
aansprakelijkheid moedermaatschappij, art. 6:7 e.v. BW. Betekenis ‘garantie’ in aan art. 2:403 BW ten grondslag 
liggende Europese richtlijnen, keuze Nederlandse wetgever. 

 

 
ARREST EHRM – 21 april 2015 – Danis and Association of Ethnic Turks t. Roemenië – persbericht – arrest (nivo 
2) 

 
Artikel 3, Eerste Protocol EVRM. Artikel 14 EVRM. Het hof neemt schending van art. 14 (verbod op discriminatie) en 
A3P1 (vrije verkiezingen) aan, omdat de spelregels voor de parlementsverkiezing kort voor de verkiezingen werden 
gewijzigd, waardoor een barrière werd opgeworpen voor partijen die nog niet in het parlement vertegenwoordigd waren. 
 

 

Vennootschappen 

Verkiezingen 

Verblijfsrecht 

http://eulitigationblog.com/2015/04/29/case-c-37613-commission-v-bulgaria-persistence-of-an-infringement-of-eu-law/
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CBB:2014:39
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163727&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=577525
http://www.minbuza.nl/ecer/nieuws/2015/04/kpn-tarieven-voor-doorverbinding-naar-0900-nummers-mogen-worden-beperkt.html
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163865&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=388985
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2015:837&keyword=europese
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-5067297-6235749
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-153920
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ARREST EHRM – 14 april 2015 – Tatar t. Zwitserland – persbericht – arrest (nivo 2) 
 

Artikel 2 en 3 EVRM. De zaak betreft klagers dreigende uitzetting naar Turkije na zijn strafrechtelijke veroordeling voor 
de moord op zijn vrouw. Klager, die stelt te zijn gemarteld omdat hij een lid was van de Turkse communistische partij, is 
in 1988 in Zwitserland aangekomen en heeft daar asiel gekregen samen met zijn twee zonen. In 1995, het jaar waar ook 
zijn vrouw naar Zwitserland kwam, heeft hij een verblijfsvergunning gekregen. In 2001 heeft hij bij een ruzie zijn vrouw 
vermoord. In de strafprocedure is klager gediagnosticeerd met een terugkerende depressieve stoornis met psychotische 
symptomen. Hij werd in 2003 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 jaren. Gelet op zijn verminderde 
toerekeningsvatbaarheid werd de straf uitgesteld teneinde hem te behandelen in een gesloten psychiatrische inrichting. 
In 2009 is zijn asielstatus ingetrokken wegens zijn strafrechtelijke veroordeling en in 2010 werd zijn verblijfsstatus 
ingetrokken. De beroepen tegen deze beslissingen zijn verworpen maar tot op heden is er geen datum vastgesteld voor 
zijn uitzetting naar Turkije. De klacht richt zich met name er op dat zijn uitzetting er toe zou leiden dat hij zou kunnen 
worden blootgesteld aan een inbreuk op artikel 2 en 3, met name omdat zijn geestelijke toestand snel zou verslechteren 
hij een grote kans zou hebben zichzelf of iemand anders iets aan te doen. Het Hof neemt geen schending aan van artikel 
2 en 3. 
 
VERWIJZING NAAR GROTE KAMER EHRM – 21 april 2015 – Paposhvili t. België – persbericht – beslissing van 
17.4.2014 
 

Artikel 2, 3 en 8 EVRM. Klager is een Georgische man, die wegens het plegen van diverse ernstige delicten in België tot 
ongewenst vreemdeling is verklaard. Om uitzetting te voorkomen, beroept hij zich onder meer op de artikelen 2 en 3 
EVRM (omdat in Georgië geen adequate behandeling tegen leukemie beschikbaar zou zijn) en artikel 8 EVRM (omdat 
hij van zijn familie zou worden gescheiden). Deze klachten zijn door de Kamer verworpen. De zaak is nu naar de Grote 
Kamer verwezen.  
 
BESLISSING EHRM – 8 april 2015 – M.E. t. Zweden en W.H. t. Zweden – Grote Kamer – persbericht – beslissing 
M.E.  (nivo 1) – beslissing W.H. (nivo 1) 

 
Artikel 3 EVRM. Betreft twee asielaanvragen die zijn afgewezen, een Libiër die asiel heeft aangevraagd vanwege de 
vrees voor onmenselijke behandeling in Libië vanwege zijn homoseksualiteit en een asielaanvraag van een Iraakse 
vrijgezelle vrouw die behoort tot een religieuze minderheid. Beide asielaanvragen waren afgewezen en het hof heeft 
vervolgens geoordeeld dat daarbij geen sprake was van schending van artikel 3 EVRM. Beide zaken zijn vervolgens 
verwezen naar de Grote Kamer en waren dus nog niet onherroepelijk. Inmiddels hebben beide klagers echter een 
permanente verblijfsvergunning in Zweden gekregen wegens vrees voor onmenselijke behandeling in het thuisland zodat 
verdere behandeling van de zaak door de Grote Kamer niet meer nodig is en de zaken van de lijst kunnen worden 
gehaald.  
 

 Asylum, religious manifestation and minority faiths: WH v Sweden (law and religion UK)  
 
ARREST HVJEU – 23 april 2015 – Zaak C-38/14 – Zaizoune – arrest 

 
Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht –Richtlijn 2008/115/EG – Gemeenschappelijke normen en procedures voor de 
terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen – Artikelen 6, lid 1, en 8, lid 1 – Nationale regeling op 
grond waarvan in geval van illegaal verblijf, naargelang van de omstandigheden, ofwel een geldboete wordt opgelegd 
ofwel de verwijdering wordt gelast 
 
Hof: Richtlijn 2008/115/EG staat in de weg aan een regeling van een lidstaat op grond waarvan in geval van illegaal 
verblijf van onderdanen van derde landen op het grondgebied van die staat, naargelang van de omstandigheden, ofwel 
een geldboete wordt opgelegd ofwel de verwijdering wordt gelast, waarbij beide maatregelen elkaar wederzijds uitsluiten.  
 

 The Returns Directive and the Expulsion of Migrants in an Irregular Situation in Spain (EU law analysis) 
  
CONCLUSIE A-G SZPUNAR – 28 april 2015 – Zaak C-290/14 – Celaj – conclusie 
 

Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Richtlijn 2008/115/EG –Terugkeer van een illegaal verblijvende derdelander – 
Artikelen 15 en 16 – Nationale wetgeving die voorziet in gevangenisstraf voor een illegaal verblijvende derdelander bij 
hernieuwde binnenkomst – Verenigbaarheid 
 
A-G: Richtlijn 2008/115/EG verzet zich tegen een regeling van een lidstaat, die voorziet in gevangenisstraf voor een 
illegaal verblijvende onderdaan van een derde land op de enkele grond dat hij, na in het kader van een eerdere 
terugkeerprocedure naar zijn land van herkomst te zijn teruggekeerd, opnieuw het grondgebied van de betrokken lidstaat 
is binnengekomen. 
 
PREJUDICIËLE VERWIJZING – VERENIGD KONINKRIJK – 16 april 2015 – Zaak C-115/15 – NA –  
verwijzingsuitspraak 

  
Verblijfsvergunning – Pakistaanse vrouw trouwt met Duitse man – Ze hebben twee dochters met de Duitse nationaliteit 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-5060730-6225793
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-153770
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-5068472-6237312
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-142737
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-142737
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-5057310-6220291
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-153914
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-153914
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-153915
http://www.lawandreligionuk.com/2015/04/08/asylum-religious-manifestation-and-minority-faiths-wh-v-sweden/
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163877&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=394338
http://eulawanalysis.blogspot.co.uk/2015/05/the-returns-directive-and-expulsion-of.html
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163969&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=116980
http://pi.rechtspraak.minjus.nl/deeplink/ecliSearch?id=ECLI:NL:XX:2015:80
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en verhuizen naar het VK – Echtscheiding – Artikel 7 Handvest grondrechten – VWEU, artikel 20 en 21 vrij 
personenverkeer –  Richtlijn 2004/38/EG – Verdragsrechten uitoefenen – Gastlidstaat –   HvJEU: C-34/09 Ruiz 
Zambrano; C-40/11 Iida; C-256/11 Dereci e.a.; C-529/11 Alarape; C-480/08 Teixeira; C-310/08 Ibrahim; C-45/12 Ahmed; 
C-86/12 Alokpa 
 
LITERATUUR – EU-visum beleid 

Wanneer een staat een visum weigert namens een andere staat. Vertegenwoordigingsafspraken in het EU-visumbeleid 
en het recht op effectieve rechtsbescherming, E.R. Brouwer, in: SEW, 2015, nr. 4, april  

 

 
ARREST HVJEU – 28 april 2015 – Zaak C-28/12 – Commissie / Raad – Grote Kamer – arrest 

 
Beroep tot nietigverklaring – Gemengde internationale overeenkomsten – Besluit waarbij machtiging wordt verleend tot 
ondertekening en voorlopige toepassing van die overeenkomsten – Besluit van de Raad en van de vertegenwoordigers 
van de regeringen der lidstaten, in het kader van de Raad bijeen – Autonomie van de rechtsorde van de Unie – 
Deelneming van de lidstaten aan de procedure en het besluit bedoeld in artikel 218 VWEU – Wijze van stemming binnen 
de Raad 
 
Hof: Besluit 2011/708/EU (Overeenkomst inzake luchtvervoer) wordt nietig verklaard. De gevolgen van besluit 2011/708 
worden gehandhaafd tot de inwerkingtreding, binnen een redelijke termijn na de uitspraak van dit arrest, van een door de 
Raad vast te stellen nieuw besluit. 
 

 Hybride besluit Raad en lidstaten over voorlopige toepassing verdrag ongeldig (ECER nieuwsbericht) 
 
PREJUDICIËLE VERWIJZING – BELGIE – 1 april 2015 – Zaak C-92/15 –  Mathys – verwijzingsuitspraak 

 
Raamovereenkomst vervoer partijen zand  –  Prijs per ton plus olietoeslag – Betaling olietoeslag blijft uit –  Vervoerder 
neemt ook ander werk aan – Niet-eigenaar noch exploitant van een binnenschip –  Begrip  ‘bevrachter’ zoals 
opgenomen in de Belgische Wet – Verenigbaarheid met EU recht? –   Richtlijn 96/75/EG  

 

 
CONCLUSIE A-G SHARPSTON – 23 april 2015 – Zaak C-95/14 – UNIC en UNI.CO.PEL – conclusie 

 
Etiketteringsplicht betreffende de vermelding van de oorsprong van producten ‒ Nationale wetgeving volgens welke het 
land van oorsprong moet worden vermeld op het etiket van in andere landen vervaardigde producten die zijn voorzien 
van de Italiaanse woorden ‚cuoio’, ‚pelle’ of ‚pelliccia’ ‒ Niet– nakoming van de verplichting tot inachtneming van een 
status– quoperiode met betrekking tot een nationale maatregel die in het kader van richtlijn 98/34/EG is aangemeld ‒ 
Onafdwingbaarheid van een technisch voorschrift in een geschil tussen particulieren ‒ Vrij verkeer van goederen ‒ 
Artikel 34 VWEU ‒ Maatregelen van gelijke werking ‒ Uitlegging van richtlijn 94/11/EG 
 
A-G: Een nationale regeling die de verplichting invoert om een etiket met het land van oorsprong aan te brengen op 
lederwaren die door bewerking in derde landen zijn verkregen, is een technisch voorschrift in de zin van artikel 1, lid 9, 
van richtlijn 98/34/EG. De vaststelling daarvan in strijd met de status-quoperiode vormt een schending van een wezenlijk 
vormvoorschrift die de niet– toepasselijkheid daarvan tot gevolg heeft. Een dergelijke regeling is in elk geval een door 
artikel 34 VWEU verboden discriminerende maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve invoerbeperking en valt 
onder geen van de in artikel 36 VWEU vermelde uitzonderingen. Bijgevolg kan die regeling niet worden toegepast in 
civiele procedures tussen particulieren. Ten slotte, voor zover een dergelijke regeling van toepassing is op schoeisel dat 
voldoet aan de etiketteringsvoorschriften van richtlijn 94/11/EG, is zij in het bijzonder onverenigbaar met de artikelen 3 
en 5 van die richtlijn. 
 

 Italian leather shoes not what they used to be –  AG Sharpston in UNIC and UNI.CO.PEL (C-95/14) (European 
consumer law blog) 

Vervoer 

Vrij verkeer 

http://www.legalintelligence.com/documents/14717423?doctype=reg&alertid=44119
http://www.legalintelligence.com/documents/14717423?doctype=reg&alertid=44119
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163973&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=116431
http://www.minbuza.nl/ecer/nieuws/2015/04/hybride-besluit-raad-en-lidstaten-over-voorlopige-toepassing-verdrag-ongeldig.html
http://pi.rechtspraak.minjus.nl/deeplink/ecliSearch?id=ECLI:NL:XX:2015:76
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163885&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=395387
http://recent-ecl.blogspot.nl/2015/04/italian-leather-shoes-not-what-they.html


 

 

 
 Benoemingen HvJEU van rechters en advocaten-generaal 

Besluit (EU, Euratom) 2015/578 van de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten van 1 april 2015, 
PB L 96 van 11.4.2015,  Zie ook: ECER nieuwsbericht 

 Five New Judges Elected to the Court (ECHR blog) 

 Hervorming van het gerechtelijke stelsel van de EU (persbericht curia) 

 MEPs to grill EU judges on court reform (EU observer) 

 Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, PB L 105 van 23.4.2015 

 

 
De in deze maand toegevoegde cursussen en opleidingen zijn blauw gemarkeerd. Dit overzicht staat ook op de 
Wikipagina Cursus en opleiding Europees en Internationaal recht 

 

e– learning  The Preliminary Reference Procedure before the CJEU, ERA  ALG. 

e– learning The European Arrest Warrant: 10 Key Questions for Defence Counsel,  
specialised e– learning course, ERA 

STRAF 

juni 2015 – juni 2016 European Networking and Training for National Competition  
Enforcers 2016 ENTraNCE 2016 (deadline: 31 mei 2015) 

MEDEDINGING 

19 mei 2015 Basiscursus (Europese) subsidies en staatssteun, OSR, Utrecht STAATSTEUN 

21–22 mei 2015 Annual Conference on European Social Security Law 2015,ERA, Trier SZ 

29 mei 2015  Actualiteiten EU– migratierecht I, OSR, Utrecht  VERBLIJFSR. 

29 mei 2015 Project  EGLE –  European Guide for Legal Expertise : Plenary  
Conference Civil judicial expertise in the European Union,  
European expertise and expert institute, Cour de cassation, Rome 

CIVIEL/ 
PROCESRECHT 

28– 29 mei 2015  Annual Conference on European Law in the Media Sector 2015,  
ERA, Brussel 

MEDIA 

28– 29 mei 2015  Future Energy and Climate Change Policies under the New State Aid  
Guidelines, EIPA, Maastricht 

STAATSSTEUN 

2 juni 2015  Actualiteiten Gezinsmigratie, OSR, Utrecht VERBLIJFSR. 

2 juni 2015  Recent Case– Law of the European Court of Human Rights in Asylum  
Law Matters, ERA, Straatsburg 

VERBLIJFSR. 

8 juni 2015 Actualiteiten EU– migratierecht II, OSR, Utrecht  VERBLIJFSR. 

8– 9 juni 2015  Understanding the Role of the European Court of Justice in Criminal  
Matters, ERA, Trier 

STRAF 

12 juni 2015 De toepassing van het IVRK in de Nederlandse rechtspraak, Deel II, 
Eggens instituut 

ALG. 

11– 12 juni 2015  Annual Conference on European Public Procurement Law 2015, ERA,  
Trier 

AANBEST. 

11– 12 juni 2015! The Charter of Fundamental Rights of the European Union in Practice,  
ERA, Helsinki 

HANDVEST 

11– 12 juni 2015  The New Regime for Planning Cross– Border Successions, ERA, Trier ERFRECHT 

11– 12 juni 2015  Workshop on the European Small Claims Procedure, ERA, Brussel CIVIEL 

18 juni 2015  Asser 50 years –  International and European Sports Law Symposium ALG. 

18– 19 juni 2015  Protecting Fundamental Rights in the European Union, ERA, Trier GRONDRN 

22– 26 juni 2015  Summer Course on European Criminal Justice, ERA, Trier STRAF 

25– 26 juni 2015  The Role of the National Judge in EU Judicial Cooperation in Criminal  
Matters, EIPA, Luxemburg 

STRAF 

22– 26 juni 2015  Summer Course on EU Institutional Law, ERA, Trier ALG. 

28 juni – 3 juli 2015 Summer course protection of fundamental rights in Europe GRONDRN. 

29 juni–  1 juli 2015  15th International Conference on Consumer Law,  Amsterdam CONSUMENT 

29 juni– 3 juli 2015 Summer Course on European Environmental Law,  ERA, Trier MILIEU 

29 juni– 3 juli 2015 Summer Course on European Intellectual Property Law, ERA, Trier IE 

29 juni– 3 juli 2015  Summer Course on Mediation, ADR & ODR, ERA, Trier CIVIEL 

6– 10 juli 2015 Summer Course on European Competition Law, ERA, Trier MEDEDINGING 

6– 10 juli 2015  Summer Course on European Labour Law, ERA, Trier ARBEID 

6– 10 juli 2015   Summer Course on European Taxation Law, ERA, Trier TAX 

24– 28 aug 2015  Advanced Summer Programme on Countering Terrorism, Asser  
instituut, Den Haag 

TERRORISME 

DEEL II – OVERIGE INFORMATIE 

Algemeen 

Cursus en Opleiding 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.096.01.0011.01.NLD
http://www.minbuza.nl/ecer/nieuws/2015/04/continuiteit-bij-eu-hof.html
http://www.echrblog.blogspot.nl/2015/04/five-new-judges-elected-to-court.html
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-04/cp150044nl.pdf
https://euobserver.com/justice/128491
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.105.01.0001.01.NLD
http://applicaties.rechtspraak.minjus.nl/wiki/Paginas/Cursus%20en%20opleiding%20Europees%20en%20Internationaal%20recht.aspx
https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=fc92c02e0431ad92c59aa090199fb08b52f0c84f00370932335632&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=125056
https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=65ec996cd44cfa5edf0aef7d4bb08a5cc65826e800351156909623&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=124952
http://www.rscas.org/registration_form/?p=1619
http://www.osr.nl/cursussen/basiscursus-europese-subsidies-en-staatssteun/2015-05-19
https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=03a96d0bbffb547f5754b10eac8060825c95c8ec00361121778623&_sprache=en&_persistant_variant=/Our%20programme/Browse%20all%20events&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=124959
http://www.osr.nl/cursussen/actualiteiten-eu-migratierecht-i-regulier/2015-05-29
http://gb.experts-institute.eu/EGLE-project-Consensus-conference.html
https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=fc92c02e0431ad92c59aa090199fb08b52f0c84f00370932335632&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=124999
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5734
http://www.osr.nl/cursussen/actualiteiten-gezinsmigratie/2015-06-02
https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=e7d0c37269faa1a673cbda623dcc93fba40d5f7500391473764856&_sprache=en&_persistant_variant=/Events/Browse%20all%20events&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=125236
http://www.osr.nl/cursussen/actualiteiten-eu-migratierecht-ii-asiel/2015-06-08
https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=fc92c02e0431ad92c59aa090199fb08b52f0c84f00370932335632&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=125093
http://eggens.uva.nl/ons-cursusaanbod/cursussen-op-rechtsgebied/jeugdrecht/jeugdrecht/jeugdrecht/content/folder/seminar-ccra.html?utm_source=Flits%2028%20april&utm_medium=Flits&utm_campaign=IVRK%20seminar
https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=fc92c02e0431ad92c59aa090199fb08b52f0c84f00370932335632&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=124997
https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=e7d0c37269faa1a673cbda623dcc93fba40d5f7500391473764856&_sprache=en&_persistant_variant=/Events/Browse%20all%20events&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=125257
https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=e7d0c37269faa1a673cbda623dcc93fba40d5f7500391473764856&_sprache=en&_persistant_variant=/Events/Browse%20all%20events&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=124928
https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=6f70b6903407cca0a6104539f69e71ad5e0e2f7900391475872360&_sprache=en&_persistant_variant=/Events/Browse%20all%20events&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=125249
http://www.asser.nl/about-the-institute/events/?id=854
https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=6f70b6903407cca0a6104539f69e71ad5e0e2f7900391475872360&_sprache=en&_persistant_variant=/Events/Browse%20all%20events&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=125011
https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=fc92c02e0431ad92c59aa090199fb08b52f0c84f00370932335632&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=125005
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5676
https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=fc92c02e0431ad92c59aa090199fb08b52f0c84f00370932335632&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=124961
http://csecl.uva.nl/iacl2015
https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=fc92c02e0431ad92c59aa090199fb08b52f0c84f00370932335632&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=124963
https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=fc92c02e0431ad92c59aa090199fb08b52f0c84f00370932335632&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=124954
https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=fc92c02e0431ad92c59aa090199fb08b52f0c84f00370932335632&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=124925
https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=fc92c02e0431ad92c59aa090199fb08b52f0c84f00370932335632&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=124956
https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=fc92c02e0431ad92c59aa090199fb08b52f0c84f00370932335632&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=124934
https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=fc92c02e0431ad92c59aa090199fb08b52f0c84f00370932335632&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=124966
http://www.asser.nl/about-the-institute/events/?id=848
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24– 28 aug 2015  Summer Programme on International and European Environmental  
Law, Asser instituut, Den Haag 

MILIEU 

9– 11 sept 2015  Cross– border Divorce and Maintenance: Jurisdiction and Applicable  
Law, ERA, Lissabon 

FAMILIE 

24– 25 sept 2015  Annual Conference on European Family Law 2015, ERA, Trier FAMILIE 

28– 29 sept 2015 Europe on the Internet –  Finding your Way through the European  
Information Jungle,EIPA, Maastricht 

ALG. 

12– 13 okt 2015  EU Gender Equality Law, ERA, Sofia (NB! Datum is gewijzigd!) ARBEID 

8– 9 okt 2015  European Private International Law in Commercial Dispute  
Resolution, ERA, Trier 

IPR 

9 november 2015 MEDEDINGINGSCONGRES: “Van kartelparadijs naar kartelschadeparadijs?”  
van het Kenniscentrum Financieel en Economisch Recht, Expertisegroep 
mededinging van de Rechtbank Rotterdam (meer informatie volgt op Intro) 

MEDEDINGING 

15– 16 okt 2015  Directive on Patients Rights in Cross– Border Healthcare: How to Implement 
it with Mutual Learning, Cooperation between Member States  
and Communication to Citizens, EIPA, Maastricht 

CIVIEL 

23– 24 nov 2015 EU Civil Procedure –  CP/2015/25  
Er is plek voor één Nederlander. Aanmelden voor 13 oktober 2015 bij  
de SSR (Karla Verwijmeren– van Teeffelen) 

CIVIEL 

26– 27 okt 2015  Advanced State Aid Seminar,  EIPA, Maastricht  STAATSSTEUN 

30 nov 2015  Unieburgerschap,  OSR, Utrecht UNIEBURGER 

 
Zie ook:  

 Catalogus 2015 “European Centre for Judges and Lawyers Catalogue“ –  EIPA 

 ERA e-Learning Courses at a glance 

 

 
▪ Nieuwsbrief van de persafdeling van het EU– Hof (ECER website) 
▪ EUR-Alert jurisprudentienieuwsbrief van het Belgische GCE-netwerk (INTRO) – nr. 1, 2015 
▪ Brussels law societies: mei 2015 
▪ EKS nieuwsbrief (Rechtbank Amsterdam): april 2015 
▪ Jurisprudentienieuwsbrief bestuursrecht LSB 

 

 
▪  EURES: the European job mobility portal van de Europese Commissie 
▪ European personnel selection office (EPSO):Vacatures en concours) bij EU– instellingen  
▪ Euractiv Europese vacatures: Overige Europese vacatures 

Deze maand geen actuele vacatures. 

 

 
▪  Raad van State –  1 april 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1006 : broeikasemissie; zie: Milieu 
▪  Rechtbank Den Haag –  1 april 2015 –  ECLI:NL:RBDHA:2015:3649  –  uitlenen e– books: zie: IE 

▪  Hoge Raad – 3 april 2015 – ECLI:NL:HR:2015:841 : playboyfoto’s; zie: IE 
▪  Hoge Raad – 10 april 2015 –  ECLI:NL:HR:2015:913 : navorderingstermijn; zie: Fiscale bepalingen 
▪  Raad van State – 16 april 2015 – ECLI:NL:RVS:2015:1185: rl 95/46 en Cbp; zie: Persoonsgegevens 

 

  
▪ Charterpedia: Het Handvest van de grondrechten EU met per artikel uitleg en jurisprudentie van het HvJEU 

en van nationale rechters. 
▪ Social networks and the EU: Interested in checking EU content on Twitter, Facebook and the rest? Use this 

search tool to find social media accounts with EU input. 

 
 

Nieuwsbrieven 

Vacatures 

Algemene vacaturesites 

Actuele vacatures 

NL prejudiciële verwijzingen 

Informatiebronnen 

http://www.asser.nl/about-the-institute/events/?id=849
https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=fc92c02e0431ad92c59aa090199fb08b52f0c84f00370932335632&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=125124
https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=fc92c02e0431ad92c59aa090199fb08b52f0c84f00370932335632&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=124936
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5644
https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=6f70b6903407cca0a6104539f69e71ad5e0e2f7900391475872360&_sprache=en&_persistant_variant=/Events/Browse%20all%20events&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=125062
https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=6f70b6903407cca0a6104539f69e71ad5e0e2f7900391475872360&_sprache=en&_persistant_variant=/Events/Browse%20all%20events&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=125078
http://intro.rechtspraak.minjus.nl/Bedrijfsvoering/organisatie/Kenniscentra/Kenniscentrum-Financieel-en-Economisch-Recht/paginas/default.aspx
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5631
http://www.ejtn.eu/Catalogue/Members-activities-2015/CP20150217111111211/
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5707
http://www.osr.nl/cursussen/unieburgerschap/2015-11-30
http://seminars.eipa.eu/en/pages/display/&tid=152
http://era-comm.eu/newsletter_alt/browser.php?hf=0014FB63C84846F3.htm&utf8=1&if+%21supportLineBreakNewLine=%7bif+%21supportLineBreakNewLine%7d&Unsublink=https://era-comm.eu/landing/oneclick.php?mailad%3Dh.albers%40rechtspraak.nl%26sublvl%3Dunsubscribe%26queid%3D1184
http://www.minbuza.nl/ecer/hof-van-justitie/nieuwsbrief-griffie-hvj.html
http://intro2.rechtspraak.minjus.nl/Sectoren/Europees/Vakinformatie/EURAlert/Forms/AllItems.aspx
http://intro.rechtspraak.minjus.nl/Sectoren/Europees/Vakinformatie/EUnieuwsbrieven/Forms/AllItems.aspx
http://applicaties.rechtspraak.minjus.nl/wiki/Paginas/Europees%20Strafrecht.aspx
http://www.rechtspraak.nl/Uitspraken-en-Registers/Uitspraken/Jurisprudentienieuwsbrief-Bestuursrecht/Pages/default.aspx
https://ec.europa.eu/eures/page/homepage;EURES_PORTAL_SESSIONID=MTxfJYxQdn2P1ylvwhBX26FKLQQw1vpG9jDqG4sfdRfF06Gbv0wX!-2083815053?lang=nl
http://europa.eu/epso/index_en.htm
http://jobs.euractiv.com/taxonomy/term/7?utm_source=jobletter&utm_medium=email&utm_campaign=18-Apr-2014
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2015:1006
http://pi.rechtspraak.minjus.nl/deeplink/ecli?id=ECLI:NL:RBDHA:2015:3649
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2015:841
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2015:913
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2015:1185
http://fra.europa.eu/en/charterpedia
http://fra.europa.eu/en/charterpedia
http://europa.eu/contact/social-networks/index_en.htm
http://europa.eu/contact/social-networks/index_en.htm
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