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Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Centrale Raad van Beroep (Nederland) op
13 april 2018 — H. Solak tegen Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut
werknemersverzekeringen (Uwv)
(Zaak C-258/18)
(2018/C 276/20)
Procestaal: Nederlands
Verwijzende rechter
Centrale Raad van Beroep

Partijen in het hoofdgeding
Verzoeker: H. Solak
Verweerder: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

Prejudiciële vragen
1) Kan een Turkse onderdaan die tot de legale arbeidsmarkt van een lidstaat is toegetreden, de nationaliteit van die lidstaat
heeft verworven zonder afstand te doen van zijn Turkse nationaliteit, en vervolgens vrijwillig afstand heeft gedaan van de
nationaliteit van die lidstaat van ontvangst en daarmee van het Unieburgerschap, een beroep doen op artikel 6 van
besluit 3/80 (1) om zich te onttrekken aan een woonplaatsvoorwaarde in nationale socialezekerheidswetgeving die wel
kan worden tegengeworpen aan Unieburgers?
2) Moet artikel 6, eerste lid, van besluit 3/80 met inachtneming van artikel 59 van het Aanvullend Protocol aldus worden
uitgelegd, dat het zich verzet tegen een wettelijke regeling van een lidstaat zoals artikel 4a van de TW (2), op grond
waarvan een toegekende aanvullende prestatie wordt ingetrokken als de begunstigde naar Turkije verhuist, ook indien
deze begunstigde het grondgebied van de lidstaat op eigen initiatief heeft verlaten nadat hij de nationaliteit van een
lidstaat vrijwillig heeft opgegeven, terwijl niet is gebleken dat hij niet meer tot de legale arbeidsmarkt van die lidstaat
behoort?

(1)
(2)

Besluit nr. 3/80 van de associatieraad, van 19 september 1980, betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen van de
lidstaten der Europese Gemeenschappen op Turkse werknemers en hun gezinsleden (PB 1983, C 110, blz. 60).
Wet van 6 november 1986, houdende verlening van toeslagen tot het relevante sociaal minimum aan uitkeringsgerechtigden op
grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen (toeslagenwet).

Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Rechtbank te 's-Gravenhage (Nederland)
op 16 april 2018 — Nederlands Uitgeversverbond, Groep Algemene Uitgevers tegen Tom Kabinet
Internet BV, Tom Kabinet Holding BV, Tom Kabinet Uitgeverij BV
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Partijen in het hoofdgeding
Verzoekers: Nederlands Uitgeversverbond, Groep Algemene Uitgevers
Verweersters: Tom Kabinet Internet BV, Tom Kabinet Holding BV, Tom Kabinet Uitgeverij BV

Prejudiciële vragen
1) Dient artikel 4, lid 1, van de auteursrechtrichtlijn (1) aldus te worden uitgelegd dat onder „elke vorm van distributie onder
het publiek van het origineel van hun werken of kopieën daarvan door verkoop of anderszins” als daar bedoeld mede is
te verstaan het op afstand door middel van downloaden voor gebruik voor onbeperkte tijd ter beschikking stellen van ebooks (zijnde digitale kopieën van auteursrechtelijk beschermde boeken) tegen een prijs waarmee de houder van het
auteursrecht een vergoeding verkrijgt die overeenstemt met de economische waarde van de kopie van het hem
toebehorende werk?
2) Indien vraag 1 bevestigend moet worden beantwoord, is het distributierecht met betrekking tot het origineel of kopieën
van een werk als bedoeld in artikel 4, lid 2, van de auteursrechtrichtlijn in de Unie uitgeput, wanneer de eerste verkoop
of andere overdracht van dat materiaal, waaronder hier is te verstaan het op afstand door middel van downloaden voor
gebruik voor onbeperkte tijd ter beschikking stellen van e-books (zijnde digitale kopieën van auteursrechtelijk
beschermde boeken) tegen een prijs waarmee de houder van het auteursrecht een vergoeding verkrijgt die overeenstemt
met de economische waarde van de kopie van het hem toebehorende werk, in de Unie geschiedt door de rechthebbende
of met diens toestemming?
3) Dient artikel 2 van de auteursrechtrichtlijn aldus te worden uitgelegd, dat een overdracht tussen opvolgende verkrijgers
van het rechtmatig verkregen exemplaar waarvan het distributierecht is uitgeput, een toestemming voor de daar
bedoelde reproductiehandelingen inhoudt, voor zover die reproductiehandelingen noodzakelijk zijn voor een rechtmatig
gebruik van dat exemplaar en, zo ja, welke voorwaarden gelden daarbij?
4) Dient artikel 5 van de auteursrechtrichtlijn aldus te worden uitgelegd dat de auteursrechthebbende zich niet meer kan
verzetten tegen de voor een overdracht tussen opvolgende verkrijgers noodzakelijke reproductiehandelingen van het
rechtmatig verkregen exemplaar ter zake waarvan het distributierecht is uitgeput en, zo ja, welke voorwaarden gelden
daarbij?

(1)

Richtlĳn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten
van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappĳ (PB 2001, L 167, blz. 10).

Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Grondwettelijk Hof (België) op 13 april
2018 — P. M., N. G.d.M., P. V.d.S. tegen Ministerraad
(Zaak C-264/18)
(2018/C 276/22)
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Grondwettelijk Hof

Partijen in het hoofdgeding
Verzoekers: P. M., N. G.d.M., P. V.d.S.
Verweerder: Ministerraad

