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Review door de Rekenkamer van het systeem voor de behandeling van zaken bij het 
Hof van Justitie en het Gerecht van de Europese Unie 

De aanbevelingen van de Rekenkamer zullen door beide rechterlijke instanties worden betrokken 
in hun reflectie over hun organisatie en werkwijze  

Het Hof van Justitie van de Europese Unie is een rechtsprekende instelling die unieke kenmerken 
bezit wegens de taken die bij de Verdragen zijn toevertrouwd aan de rechterlijke instanties waaruit 
het bestaat, en wegens de meertaligheid (24 officiële talen) die bij zijn werkzaamheden moet 
worden geëerbiedigd. De belangrijkste uitdaging voor het Hof van Justitie en voor het Gerecht is 
ervoor te zorgen dat hun beslissingen van zeer hoge kwaliteit zijn. Deze kwaliteit impliceert met 
name dat beslissingen zo snel mogelijk worden gewezen, maar vereist ook dat de rechten van de 
procespartijen worden gerespecteerd, dat de rechtspraak coherent is en dat de beslissingen 
juridisch zorgvuldig worden gemotiveerd. 

De Rekenkamer van de Europese Unie is door het Europees Parlement verzocht een review uit te 
voeren van het systeem voor de behandeling van zaken bij het Hof van Justitie en het Gerecht. 
Beide rechterlijke instanties van de Unie hebben de afgelopen twee jaar actief samengewerkt met 
de Rekenkamer, opdat het onderzoek in de best mogelijke omstandigheden kon worden 
uitgevoerd, met inachtneming van het in het Verdrag1 neergelegde beginsel dat de 
beraadslagingen van het Hof en van het Gerecht geheim zijn en blijven. De conclusies van deze 
review worden vandaag bekendgemaakt en zijn gebaseerd op een analyse van de verschillende 
stappen van de procedure. Deze analyse is verricht aan de hand van een steekproef van 60 zaken 
(30 zaken bij het Hof van Justitie en 30 zaken bij het Gerecht) op een totaal van ongeveer 2 800 
zaken die in 2014 en 2015 zijn afgesloten. 

Het Hof van Justitie van de Europese Unie stelt tot zijn tevredenheid vast dat de Rekenkamer 
erkent dat de rechterlijke instanties waaruit het bestaat, de laatste jaren voortdurend inspanningen 
hebben geleverd om de efficiëntie van de behandeling van de zaken te verbeteren. Door deze 
inspanningen kon de duur van de behandeling van de zaken aanzienlijk worden verkort. In tien jaar 
tijd (2006-2016) is de gemiddelde duur van de behandeling van een zaak namelijk teruggebracht 
van 19,6 tot 14,7 maanden bij het Hof van Justitie en van 25,8 tot 18,7 maanden bij het Gerecht, 
hoewel in die periode het aantal zaken beduidend is toegenomen.2 

Voorts worden in de review conclusies getrokken en verschillende aanbevelingen gedaan die 
betrekking hebben op bepaalde aspecten van de wijze waarop de zaken worden behandeld, en op 
de organisatie van de daarvoor ingezette middelen. Het Hof van Justitie en het Gerecht zullen 
deze aanbevelingen betrekken in hun permanente reflectie over de optimalisering van hun 
werkwijze. Ten slotte verwelkomen beide rechterlijke instanties de aanbevelingen van de 
Rekenkamer om gedetailleerdere statistieken te publiceren, een geïntegreerd informaticasysteem 
in te voeren en de lidstaten erop te wijzen dat leden van de instelling van wie de ambtstermijn 
eindigt, zo snel mogelijk moeten worden vervangen. 

 

                                                 
1
 Artikel 35 van het Protocol (nr. 3) betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie. 

2
 Zie PC nr. 17/17: „Gerechtelijke statistieken 2016: tot voordeel van de burger zet de tendens van een kortere procedure 

zich door”. 
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