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Het Gerecht voorziet zich van nieuwe procedureregels 

Op 1 juli 2015 zullen een nieuw Reglement voor de procesvoering en nieuwe 
uitvoeringsregelingen1 in werking treden met het oog op een beter verloop van de 

procedures voor het Gerecht 

Het nieuwe Reglement voor de procesvoering 

Het nieuwe Reglement voor de procesvoering van het Gerecht2, waarvoor de aanzet in 
2012 is gegeven, zal het Reglement voor de procesvoering van 1991 vervangen. Dat 
laatste is in de loop der tijd herhaaldelijk gewijzigd om de procedureregels aan te passen 
en te verbeteren aan de hand van de behoeften en ontwikkelingen. Omdat deze 
versnipperde aanpak zijn grenzen had bereikt, was een volledige herziening nodig. Dat 
heeft meteen ook de weg vrijgemaakt voor een nieuwe structuur voor de aanvankelijke 
tekst en de invoering van nieuwe bepalingen. In dat kader zijn meerdere doelstellingen 
nagestreefd. 

De procedureregels zijn aangepast aan de realiteit van de rechtspleging zoals die 
thans voor het Gerecht plaatsvindt, met daarbij een duidelijk onderscheid tussen de drie 
hoofdcategorieën van beroepen, die elk hun eigen kenmerken hebben: 

 de rechtstreekse beroepen, in het kader waarvan er bijzonder veel 

procesincidenten, verzoeken tot interventie en verzoeken om vertrouwelijke 

behandeling zijn;  

 de beroepen op het gebied van de intellectuele eigendom;  

 de hogere voorzieningen tegen de beslissingen van het Gerecht voor 

ambtenarenzaken. 

De inspanningen die reeds sinds enkele jaren worden geleverd om de rechterlijke 
instantie efficiënter te maken, zijn op procedureel gebied voortgezet om te zorgen voor 
meer capaciteit om de zaken binnen een redelijke termijn en met inachtneming 

                                                 
1
 De Praktische uitvoeringsbepalingen voor het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, het 

formulier voor rechtsbijstand en meerdere aide-memoires. 
2
 Na het positief advies van het Hof van Justitie is het ontwerp van Reglement voor de procesvoering op 

14 maart 2014 toegezonden aan de Raad, zoals is bepaald in artikel 254, vijfde alinea, VWEU. Na de 
goedkeuring van de Raad op 10 februari 2015 is het Reglement voor de procesvoering op 4 maart 2015 
door het Gerecht vastgesteld en op 23 april 2015 bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese 
Unie (PB L 105, blz. 1). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=OJ:L:2015:105:TOC


 

van de vereisten van een eerlijk proces te behandelen, overeenkomstig de vereisten 
van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.3 Verdienen in dat 
verband vermelding:  

 de uitbreiding van de werkingssfeer van de bepalingen over de alleensprekende 

rechter tot intellectuele-eigendomszaken;  

 de vereenvoudiging van de regels ter bepaling van de procestaal en het verloop 

van de schriftelijke behandeling (slechts één memoriewisseling) in intellectuele-

eigendomszaken;  

 de vereenvoudiging van de regeling van de interventie (er is niet langer voorzien 

in toelating tot interventie wanneer het verzoek wordt neergelegd na het 

verstrijken van de wettelijke termijn van zes weken na de bekendmaking in het 

Publicatieblad van de Europese Unie (PBEU) van de kennisgeving over de 

instelling van het beroep);  

 de mogelijkheid voor het Gerecht om zonder mondelinge behandeling uitspraak 

te doen op rechtstreekse beroepen wanneer geen van de hoofdpartijen om het 

houden van een pleitzitting heeft verzocht;  

 de mogelijkheid voor het Gerecht om, zelfs wanneer een partij een verzoek heeft 

gedaan, zonder mondelinge behandeling uitspraak te doen op hogere 

voorzieningen; 

 de verduidelijking van de aan interveniënten toegekende rechten; 

 de overdracht aan de kamerpresidenten van de bevoegdheid om bepaalde 

besluiten te nemen die eerder aan de kamer toekwam en de vereenvoudiging 

van de vorm waarin bepaalde beslissingen worden genomen, door te voorzien in 

nieuwe gevallen waarin niet langer bij beschikking uitspraak wordt gedaan 

(bijvoorbeeld de schorsing van de behandeling en de voeging); 

 de vermelding dat het Gerecht zo spoedig mogelijk uitspraak doet op een 

exceptie van niet-ontvankelijkheid of een exceptie van onbevoegdheid, op een 

verzoek om afdoening zonder beslissing of op enig ander incident alsook op een 

verzoek tot interventie of bezwaar tegen een verzoek om vertrouwelijke 

behandeling. 

Er is op gelet dat de homogeniteit van de procedurele bepalingen die van 
toepassing zijn op de rechtszaken die bij de rechterlijke instanties van de 
Europese Unie aanhangig worden gemaakt, gewaarborgd is, door rekening te houden 
met in het bijzonder het Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie dat 
op 1 november 2012 in werking is getreden en ervoor te zorgen dat de specifieke 
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 Artikel 47 van het Handvest. 



 

kenmerken van rechtstreekse beroepen waarbij een natuurlijke of rechtspersoon of een 
lidstaat en een instelling van de Unie tegenover elkaar staan tot hun recht komen. 

De rechterlijke instantie zal beschikken over regels op basis waarvan zij haar 
organisatie kan aanpassen aan met name het aantal rechters waaruit zij is 
samengesteld en over regels die nuttig effect geven aan de statutaire wijziging 
waardoor de post van vicepresident van het Gerecht is gecreëerd. 

Er zijn oplossingen aangedragen voor procedurele situaties waarop de 
procedureregels nog geen antwoord bevatten, met name: de voorwaarden 
waaronder een zaak hernieuwd kan worden toegewezen, de aanpassing van de 
conclusies van het verzoekschrift hangende het beroep of het gevolg dat moet worden 
gegeven aan een document dat ter uitvoering van een door het Gerecht gelaste 
maatregel van instructie wordt overgelegd. Daarnaast is er een nieuwe specifieke 
procedurele bepaling die als kader moet dienen voor de procedurele behandeling van 
vertrouwelijke inlichtingen of stukken die raken aan de veiligheid van de Unie of een van 
haar lidstaten of de door hen onderhouden internationale betrekkingen en voor 
afwijkingen van het beginsel dat de procedure op tegenspraak verloopt, die daar het 
gevolg van kunnen zijn. Deze regeling, die is opgenomen in artikel 105 van het 
Reglement voor de procesvoering, zal echter pas effectief zijn na de bekendmaking van 
een besluit van het Gerecht over de veiligheidsregels ten behoeve van de bescherming 
van die gegevens. 

Sommige bepalingen zijn gerationaliseerd: schrapping van de formele eis dat de 
advocaat die een privaatrechtelijke rechtspersoon vertegenwoordigt, moet bewijzen dat 
zijn volmacht is afgegeven door een daartoe bevoegd persoon, afschaffing van e-mail 
als wijze waarop processtukken kunnen worden neergelegd (om bepaalde, vaak 
voorkomende problemen te vermijden en het gebruik van de applicatie e-Curia te 
bevorderen). 

Tot slot is vanuit het oogpunt van de vorm de leesbaarheid van het Reglement 
verbeterd door de belangrijkste daarin gebruikte begrippen te voorzien van een definitie, 
door het Reglement als geheel een nieuwe structuur te geven en door aan elk artikel 
een opschrift toe te kennen. 

Uitvoeringsregelingen 

Het Gerecht heeft ter uitvoering van het Reglement voor de procesvoering meerdere 
handelingen vastgesteld die eveneens op 1 juli 2015 in werking zullen treden. 

Overeenkomstig artikel 224 van het nieuwe Reglement voor de procesvoering heeft de 
rechterlijke instantie op 20 mei 2015, na raadpleging van de lidstaten, de Raad, de 
Commissie, het Parlement, het BHIM en de CCBE, de Praktische 
uitvoeringsbepalingen voor het Reglement van de procesvoering van het Gerecht 
vastgesteld. Deze bepalingen, waarbij de Instructies voor de griffier van 5 juli 20074 en 
de Praktische aanwijzingen voor de partijen voor het Gerecht van 24 januari 20125 
worden ingetrokken en vervangen, geven een toelichting op, nadere uitwerking aan en 
een aanvulling op sommige bepalingen van het Reglement voor de procesvoering. Zij 

                                                 
4
 Instructies voor de griffier van 5 juli 2007 (PB L 232, blz. 1), zoals gewijzigd op 17 mei 2010 (PB L 170, 

blz. 53) en 24 januari 2012 (PB L 68, blz. 20). 
5
 Praktische aanwijzingen voor de partijen voor het Gerecht van 24 januari 2012 (PB L 68, blz. 23). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2015_152_R_0001&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2015_152_R_0001&from=FR


 

hebben met name tot doel om de vertegenwoordigers van de partijen aanwijzingen te 
geven voor de opmaak en neerlegging van de processtukken en stukken en om hen 
rekening te kunnen laten houden met bepaalde elementen die het Gerecht in 
aanmerking moet nemen. Er wordt op gewezen dat de voorschriften over de toegang 
van derden tot het dossier, anonimiteit en de weglating van gegevens ten opzichte van 
het publiek, die thans in de Praktische aanwijzingen voor de partijen staan, niet in de 
Praktische uitvoeringsbepalingen voorkomen, maar in het nieuwe Reglement voor de 
procesvoering zelf zijn opgenomen. De beperking van de lengte van de memories heeft 
ook meer belang gekregen door de regel die nu nog in de Praktische aanwijzingen voor 
de partijen voorkomt, in het Reglement voor de procesvoering op te nemen. In de 
Praktische uitvoeringsbepalingen is omschreven hoe die bepaling zal worden toegepast 
en wat de gevolgen zijn wanneer zij herhaaldelijk niet in acht wordt genomen. 

Het formulier voor rechtsbijstand, waarin het Reglement voor de procesvoering 
voorziet, moest worden aangepast om daarin de uitbreiding van de werkingssfeer van 
de bepalingen over rechtsbijstand tot rechtspersonen te integreren. Wat de vorm betreft, 
is meer nadruk gelegd op de inlichtingen die van belang zijn voor een beter begrip door 
de personen die niet door een advocaat worden vertegenwoordigd. Het nieuwe formulier 
voor rechtsbijstand, dat in het PBEU bekend zal worden gemaakt en op de website van 
het Hof van Justitie van de Europese Unie toegankelijk zal zijn, moet vanaf 1 juli 2015 
worden gebruikt. 

Tot slot zijn de drie aide-memoires waarnaar de Praktische uitvoeringsbepalingen 
verwijzen toegankelijk op de website van het Hof van Justitie van de Europese Unie. 
Deze documenten, die bedoeld zijn als hulpmiddel voor de vertegenwoordigers van de 
partijen, verschaffen informatie over de wijze waarop een verzoekschrift moet worden 
opgesteld en neergelegd, hetzij in papieren vorm of via de applicatie e-Curia, en over 
het verloop van een pleitzitting. 

 

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Gerecht niet bindt. 

Contactpersoon voor de pers: Stefaan Van der Jeught  (+352) 4303 2170 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2015_152_R_0002&from=FR

