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Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 20 september 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing,
ingediend door de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — België) — Fremoluc NV /
Agentschap voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant (Vlabinvest APB) e.a.
(Zaak C-343/17) (1)
(Prejudiciële verwijzing — Fundamentele vrijheden — Artikelen 21, 45, 49 en 63 VWEU — Richtlijn
2004/38/EG — Artikelen 22 en 24 — Voorkooprecht van een overheidsinstantie met betrekking tot in
haar werkgebied gelegen gronden om er sociale woningen op te bouwen — Woningen die bij voorrang
worden toegewezen aan particulieren die „een sterke maatschappelijke, economische of socio-culturele
binding” hebben met het deel van het grondgebied dat overeenkomt met dat werkgebied — Situatie
waarvan alle aspecten zich binnen één lidstaat afspelen — Niet-ontvankelijkheid van het verzoek om een
prejudiciële beslissing)
(2018/C 408/31)
Procestaal: Nederlands
Verwijzende rechter
Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: Fremoluc NV
Verwerende partijen: Agentschap voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant (Vlabinvest APB), Vlaams Financieringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant (Vlaams Financieringsfonds), Vlaamse Maatschappij voor
Sociaal Wonen NV (VMSW), Christof De Knop e.a.

Dictum
Het door de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (België) bij beslissing van 19 mei 2017 ingediende verzoek om een
prejudiciële beslissing is niet-ontvankelijk.
(1)

PB C 300 van 11.9.2017.

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 13 september 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing
ingediend door de Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongarije) — Shajin Ahmed/
Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal
(Zaak C-369/17) (1)
(Prejudiciële verwijzing — Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht — Grenzen, asiel en immigratie —
Vluchtelingenstatus of subsidiairebeschermingsstatus — Richtlijn 2011/95/EU — Artikel 17 —
Uitsluiting van de subsidiairebeschermingsstatus — Gronden — Veroordeling voor een ernstig misdrijf —
Bepaling van de ernst aan de hand van de naar nationaal recht op het misdrijf gestelde straf —
Toelaatbaarheid — Vereiste dat een individuele beoordeling plaatsvindt)
(2018/C 408/32)
Procestaal: Hongaars
Verwijzende rechter
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: Shajin Ahmed
Verwerende partij: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal
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Dictum
Artikel 17, lid 1, onder b), van richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake normen
voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor een
uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de
verleende bescherming, moet aldus worden uitgelegd dat het in de weg staat aan een wettelijke regeling van een lidstaat op grond waarvan
de persoon die aanspraak maakt op subsidiaire bescherming, uitsluitend op basis van de straf die overeenkomstig het recht van die lidstaat
op een specifiek misdrijf is gesteld, wordt geacht „een ernstig misdrijf” te hebben gepleegd in de zin van deze bepaling, waardoor hij kan
worden uitgesloten van die bescherming. Het bevoegde nationale bestuursorgaan dat, of de bevoegde nationale rechterlijke instantie die
beslist op het verzoek om subsidiaire bescherming dient bij de beoordeling van de ernst van het desbetreffende misdrijf een volledig
onderzoek naar alle omstandigheden van het specifieke geval uit te voeren.
(1)

PB C 293 van 4.9.2017.

Arrest van het Hof (Negende kamer) van 13 september 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing
ingediend door de rechtbank Noord-Holland — Nederland) — Vision Research Europe BV /
Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond
(Zaak C-372/17) (1)
[Prejudiciële verwijzing — Gemeenschappelijk douanetarief — Tariefposten — Indeling van de
goederen — Camera met een vluchtig geheugen, waardoor de opgenomen beelden worden gewist wanneer
de camera wordt uitgezet of wanneer nieuwe beelden worden gemaakt — Gecombineerde nomenclatuur —
Onderverdelingen 8525 80 19 en 8525 80 30 — Toelichtingen — Uitlegging — Uitvoeringsverordening
(EU) nr. 113/2014 — Uitlegging — Geldigheid]
(2018/C 408/33)
Procestaal: Nederlands
Verwijzende rechter
Rechtbank Noord-Holland

Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: Vision Research Europe BV
Verwerende partij: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond

Dictum
Onderverdeling 8525 80 30 van de gecombineerde nomenclatuur, opgenomen in bijlage I bij verordening (EEG) nr. 2658/87 van de
Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief, in de versie die
voortvloeit uit uitvoeringsverordening (EU) nr. 1001/2013 van de Commissie van 4 oktober 2013, moet aldus worden uitgelegd dat
een camera als die in het hoofdgeding, die het vermogen heeft om een groot aantal fotografische beelden per seconde op te nemen en ze te
bewaren in zijn vluchtig intern geheugen, waaruit ze worden gewist wanneer de camera wordt uitgeschakeld, onder deze onderverdeling
valt, en dat uitvoeringsverordening (EU) nr. 113/2014 van de Commissie van 4 februari 2014 tot indeling van bepaalde goederen in
de gecombineerde nomenclatuur, voor zover zij naar analogie van toepassing is op producten met de kenmerken van deze camera,
ongeldig is.
(1)

PB C 300 van 11.9.2017.

