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Gerechtelijke statistieken 2014 

De instelling heeft 1685 zaken afgedaan: een stijging van de productiviteit met 36,9 % in vijf jaar 

Hof van Justitie 

Globaal laten de gerechtelijke statistieken van het Hof voor het jaar 2014 cijfers zien, die nog 
niet eerder zijn behaald. Het voorbije jaar is het meest productieve in de geschiedenis van het 
Hof.  

Zo heeft het Hof 719 zaken afgedaan in 2014, hetgeen een stijging is ten opzichte van het 
vorige jaar (701 afgedane zaken in 2013), dat ook al een historisch record in het bestaan van 
het Hof was.  

Bij het Hof zijn 622 nieuwe zaken aanhangig gemaakt, een daling van 11 %. Deze betrekkelijke 
verlaging betreft voornamelijk de hogere voorzieningen en prejudiciële verwijzingen. Wat die 
laatste betreft, waren dat er 428 in 2014.  

Wat de duur van de procedures betreft, zijn de statistische gegevens ook zeer positief.  

Bij de prejudiciële verwijzingen was die duur 15 maanden, een record. In de loop van de gehele 
periode waarvoor het Hof over betrouwbare statistische gegevens beschikt, is in 2014 de 
laagste gemiddelde duur van behandeling van de prejudiciële zaken bereikt. De verlaging die 
ten opzichte van 2013 kan worden vastgesteld (16,3 maanden), is overigens een bevestiging 
van een duidelijke tendens sinds 2005.  

Bij de rechtstreekse beroepen en de hogere voorzieningen was de gemiddelde 
behandelingsduur respectievelijk 20 maanden en 14,5 maanden, in beide gevallen een 
verlaging ten opzichte van 2013.  

Deze resultaten konden worden behaald omdat het Hof voortdurend zijn werklast bewaakt. 
Naast de hervormingen van zijn werkmethoden in de afgelopen jaren, is de verbetering van de 
efficiency van het Hof bij de behandeling van de zaken ook te danken aan het feit dat meer 
gebruik wordt gemaakt van de diverse procedurele instrumenten waarover het beschikt om de 
behandeling van bepaalde zaken te versnellen (prejudiciële spoedprocedure, berechting bij 
voorrang, versnelde procedure, vereenvoudigde procedure en de mogelijkheid om zonder 
conclusie van de advocaat-generaal uitspraak te doen).  

De prejudiciële spoedprocedure is in 4 zaken toegestaan. Deze zaken zijn afgedaan binnen een 
gemiddelde duur van 2,2 maanden, zoals in 2013.  



 

 

 

 

      

  2010 2011 2012 2013 2014 

Aanhangig gemaakte 
zaken 

631 688 632 699 622 

Afgedane zaken 574 638 595 701 719 

Aanhangige zaken 799 849 886 884 787 

 

 

Gerecht van de EU 

2014 is voor het Gerecht een uitzonderlijk jaar op statistisch gebied, en dat in alle opzichten. 

Uitzonderlijk is zijn samenstelling volkomen stabiel gebleven, hetgeen ook zijn invloed heeft 
gehad op de resultaten zonder weerga die dat jaar zijn opgetekend.  

Door het beste te halen uit zijn hervormde werkmethoden en een afgemeten versterking van 
zijn middelen, heeft de rechterlijke instantie 814 zaken kunnen afdoen. Dat is niet alleen een 
record, maar vooral een aanzienlijke stijging (16 %) vergeleken met het gemiddelde van de 
afgelopen drie jaar, die nochtans de meest productieve in de geschiedenis van de rechterlijke 
instantie waren. Meer in het algemeen blijkt uit de analyse van dat driejaarlijks gemiddelde 
sinds 2008, dat de productiviteit met meer dan 50 % is toegenomen (van 479 in 2008 tot 735 in 
2014). 
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De zeer grote stijging van het werkvolume van het Gerecht blijkt ook uit het aantal gepleite 
zaken in 2014 (waarvan een belangrijk deel zal worden afgedaan in 2015), te weten 390, dit wil 
zeggen een stijging van meer dan 40 % ten opzichte van 2013. 

Ook het aantal aanhangig gemaakte zaken is sterk gestegen (met name door het grote aantal 
verknochte zaken op het gebied van staatssteun en beperkende maatregelen), tot een nog 
nooit vertoond aantal (912 zaken). Ondanks uitzonderlijke prestaties is het aantal bij het 
Gerecht aanhangige zaken (1423 zaken) met bijna honderd zaken toegenomen ten opzichte 
van 2013. Daarentegen is het belangrijk erop te wijzen dat de verhouding tussen het aantal 
aanhangige zaken en het aantal afgedane zaken (een ratio die een aanwijzing vormt voor de 
theoretisch te verwachten procesduur) de laagste is sinds bijna tien jaar. 

De gemiddelde procesduur van de in 2014 afgedane zaken is een afspiegeling van deze 
positieve tendens. Die procesduur is verminderd met 3,5 maanden (van 26,9 maanden in 2013 
naar 23,4 maanden in 2014), dit wil zeggen een ombuiging van meer dan 10 %, dus terug naar 
de waarden van tien jaar geleden. 

 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Aanhangig gemaakte 
zaken 

636 722 617 790 912 

Afgedane zaken 527 714 688 702 814 

Aanhangige zaken 1300 1308 1237 1325 1423 
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Gerecht voor ambtenarenzaken 

Uit de gerechtelijke statistieken blijkt dat het aantal ingestelde beroepen (157) stabiel lijkt ten 
opzichte van de statistieken van 2011 (159) en 2013 (160). In 2012 waren 178 nieuwe 
beroepen bij het Gerecht ingesteld, maar dat jaar lijkt thans een uitzondering te vormen. 

Het aantal in 2014 afgesloten zaken (152) is daarentegen lager dan het vorige jaar (184), in de 
loop waarvan het Gerecht voor ambtenarenzaken inderdaad het beste kwantitatieve resultaat 
sinds zijn oprichting had bereikt. Deze afname wordt verklaard door de afloop van de 
ambtstermijn van twee rechters op 30 september 2014, waardoor zij zich hebben moeten 
richten op de afronding van zaken die vóór hun vertrek konden worden afgesloten, zonder 
andere voor hun rekening te nemen. Toen in september 2014 bleek dat binnen de Raad van de 
Europese Unie geen unanimiteit bestond over de nieuwe benoemingen, hebben de twee 
betrokken rechters, die thans hun functie vervullen op basis van artikel 5, derde alinea, van het 
Statuut van het Hof van Justitie, het onderzoek van nieuwe zaken hervat, doch deze konden 
voor het einde van het jaar niet worden afgesloten. 

Desalniettemin is de gemiddelde duur van de procedure van 14,7 maanden in 2013 gedaald 
naar 12,7 maanden in 2014.  

Overigens zijn 12 zaken afgesloten met een minnelijke regeling, tegen 9 in het voorgaande jaar, 
hetgeen samen met 2010 het beste resultaat is dat het Gerecht voor ambtenarenzaken op dit 
punt heeft behaald. 
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  2010 2011 2012 2013 2014 
 

Aanhangig gemaakte zaken 139 159 178 160 157 
 

Afgedane zaken 129 166 121 184 152 
 

Aanhangige zaken 185 178 235 211 216 
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 Waarvan 99 zaken waarvan de behandeling is geschorst. 

 

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt. 
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