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Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: Eurowings GmbH
Verwerende partijen: Klaus Rövekamp, Christiane Rupp

Prejudiciële vraag
Kan er ook een recht op compensatie op grond van artikel 7 van de verordening (1) bestaan wanneer een luchtreiziger
wegens een relatief geringe vertraging bij aankomst een rechtstreeks aansluitende vlucht niet haalt en dit tot een vertraging
van 3 uur of meer op de eindbestemming leidt, waarbij die vluchten echter door verschillende luchtvaartmaatschappijen
werden uitgevoerd en de boeking werd bevestigd door een touroperator, die deze vluchten voor zijn klant had
samengesteld?
(1)

Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van
gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige
vertraging van vluchten en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 295/91 (PB L 46, blz. 1).

Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden (Nederland)
op 9 november 2017 — SF tegen Inspecteur van de Belastingdienst
(Zaak C-631/17)
(2018/C 063/07)
Procestaal: Nederlands
Verwijzende rechter
Hoge Raad der Nederlanden

Partijen in het hoofdgeding
Verzoeker: SF
Verweerder: Inspecteur van de Belastingdienst

Prejudiciële vraag
De wetgeving van welke lidstaat wordt door verordening 883/2004 (1) aangewezen in een situatie waarbij het gaat om een
belanghebbende die (a) in Letland woont, (b) de Letse nationaliteit heeft, (c) in dienst is van een in Nederland gevestigde
werkgever, (d) als zeevarende werkzaam is, (e) zijn arbeid verricht aan boord van een zeeschip dat vaart onder de vlag van
de Bahama’s, en (f) deze werkzaamheden verricht buiten het grondgebied van de Europese Unie?
(1)

Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de
socialezekerheidsstelsels (PB 2004, L 166, blz. 1).

Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Rechtbank Den Haag, zittingsplaats
Haarlem (Nederland) op 14 november 2017 — E. tegen Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
(Zaak C-635/17)
(2018/C 063/08)
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Verwijzende rechter
Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem

