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Prejudiciële vraag
Dient artikel 47 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie aldus te worden uitgelegd dat het zich, in
zaken van belasting over de toegevoegde waarde, in alle omstandigheden verzet tegen de aanwending van bewijselementen
die werden verkregen met miskenning van het recht op eerbiediging van het privéleven zoals gewaarborgd door artikel 7
van het Handvest, dan wel of het ruimte laat voor een nationale regeling waarbij door de rechter die moet oordelen of een
dergelijk bewijselement kan worden aangewend als grondslag voor een btw-heffing, een afweging zoals […] onder
randnummer 4 van [het] arrest omschreven dient te worden gemaakt.

Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Hof van Cassatie (België) op 19 juli
2018 — JM tegen Belgische Staat
(Zaak C-470/18)
(2018/C 427/08)
Procestaal: Nederlands
Verwijzende rechter
Hof van Cassatie
Partijen in het hoofdgeding
Verzoeker: JM
Verweerder: Belgische Staat
Prejudiciële vraag
Dient artikel 47 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie aldus te worden uitgelegd dat het, in zaken
van belasting over de toegevoegde waarde, zich in alle omstandigheden verzet tegen de aanwending van bewijselementen
die werden verkregen met miskenning van het recht op eerbiediging van het privéleven zoals gewaarborgd door artikel 7
van het Handvest, dan wel of het ruimte laat voor een nationale regeling waarbij door de rechter die moet oordelen of een
dergelijk bewijselement kan worden aangewend als grondslag voor een btw-heffing, een afweging zoals […] onder
randnummer 4 van [het] arrest omschreven dient te worden gemaakt.

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Baden-Württemberg
(Duitsland) op 20 juli 2018 — GP / Bundesagentur für Arbeit, Familienkasse Baden-Württemberg
West
(Zaak C-473/18)
(2018/C 427/09)
Procestaal: Duits
Verwijzende rechter
Finanzgericht Baden-Württemberg
Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: GP
Verwerende partij: Bundesagentur für Arbeit, Familienkasse Baden-Württemberg West
Prejudiciële vragen
1) Welke bepaling van besluit nr. H3 van 15 oktober 2009 (1) moet in omstandigheden als die in het hoofdgeding worden
toegepast bij de valutaomrekening van kindgerelateerde gezinsuitkeringen in de vorm van kinderbijslag of
kindertoelagen?

C 427/6

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

26.11.2018

2) Hoe moet de toe te passen bepaling concreet worden uitgelegd bij de vaststelling van het van de wisselkoers afhankelijke
aanvullende bedrag aan kinderbijslag?
a) Indien punt 2 van besluit nr. H3 moet worden toegepast: welke dag is in de zin van deze bepaling de dag „waarop het
orgaan de desbetreffende verrichting uitvoert”?
b) Indien punt 3, onder b), (in voorkomend geval juncto punt 4) van besluit nr. H3 moet worden toegepast: welke
maand is in de zin van deze bepaling de maand „waarin de bepaling moet worden toegepast”?
c) Indien punt 5 van besluit nr. H3 moet worden toegepast: is de clausule ten gunste van de nationale wetgeving
verenigbaar met de in artikel 90 van verordening nr. 987/2009 (2) geregelde machtiging? Zo ja, houdt een
„andersluidende regeling” in de nationale wetgeving in dat de aangelegenheid bij een wet in formele zin moet worden
geregeld of volstaat een administratieve instructie van de nationale bestuurlijke instantie?
3) Moet bij de valutaomrekening van Zwitserse kindertoelagen door de Duitse Familienkasse (overheidsdienst voor
gezinsuitkeringen) rekening worden gehouden met bijzondere kenmerken?
a) Moet bij de toepassing van besluit nr. H3 ten aanzien van Zwitserland ermee rekening worden gehouden dat de
nationale Duitse wetgeving in § 65, lid 1, eerste volzin, punt 2, van het Einkommenssteuergesetz (wet op de
inkomstenbelasting) als zodanig in een uitsluiting voor die uitkeringen voorziet?
b) Is het voor de valutaomrekening overeenkomstig besluit nr. H3 van belang wanneer het Zwitserse orgaan de
gezinsuitkeringen heeft toegekend of uitgekeerd?
c) Is het voor de valutaomrekening overeenkomstig besluit nr. H3 van belang wanneer het Duitse orgaan het
aanvullende bedrag aan kinderbijslag heeft geweigerd dan wel heeft toegekend?
(1)
(2)

Besluit nr. H3 van 15 oktober 2009 betreffende de in aanmerking te nemen datum voor het bepalen van de omrekeningskoersen als
bedoeld in artikel 90 van verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad (PB 2010, C 106, blz. 56).
Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van
toepassing van verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (PB 2009, L 284, blz. 1).

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bezirksgericht für Handelssachen Wien
(Oostenrijk) op 20 juli 2018 — KL e.a. / UNIQA Österreich Versicherungen e.a.
(Zaak C-479/18)
(2018/C 427/10)
Procestaal: Duits
Verwijzende rechter
Bezirksgericht für Handelssachen Wien

Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partijen: KL, LK, MJ, NI
Verwerende partijen: UNIQA Österreich Versicherungen, DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group, Allianz
Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft

Prejudiciële vragen
1) Moeten artikel 15, lid 1, van richtlijn 90/619/EEG (1), gelezen in samenhang met artikel 31 van richtlijn 92/96/EEG (2),
artikel 35, lid 1, gelezen in samenhang met artikel 36, lid 1, van richtlijn 2002/83/EG (3), en artikel 185, lid 1, gelezen in
samenhang met artikel 186, lid 1, van richtlijn 2009/138/EG (4) aldus worden uitgelegd dat bij ontstentenis van een
nationale regeling betreffende de gevolgen van het verstrekken van onjuiste informatie over het recht van opzegging
voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst, de termijn voor uitoefening van het recht van opzegging niet ingaat
wanneer de verzekeringsonderneming bij het verstrekken van de informatie te kennen geeft dat de opzegging schriftelijk
dient te gebeuren, hoewel de opzegging volgens het nationale recht in om het even welke vorm kan worden gegeven?

