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Gerechtelijke statistieken 2017: het aantal nieuwe zaken overschrijdt weer de 
drempel van 1 600  

Het Hof van Justitie heeft de goede resultaten van de afgelopen jaren weten te consolideren. Bij 
het Gerecht valt op dat het aantal afgehandelde zaken is toegenomen en dat de duur van de 

procedures merkbaar is afgenomen 

Voor het tweede jaar op rij zijn er bij het Hof van Justitie en het Gerecht van de EU meer dan 1 600 
nieuwe zaken binnengekomen. In 2017 zijn in totaal 1 656 zaken bij de twee rechterlijke instanties 
aanhangig gemaakt. Het aantal afgedane zaken in 2017 is dan weer, nog steeds voor beide 
rechterlijke instanties samen, ongeveer gelijk gebleven aan het aantal aanhangig gemaakte zaken: 
1 594. 

Hof van Justitie 

Het eerste dat opvalt bij de statistieken van het jaar 2017 is het aantal zaken dat bij het Hof van 
Justitie aanhangig is gemaakt: zo zijn in dat jaar 739 zaken ingeschreven, wat in de 
geschiedenis van de instelling een record is. Daarmee is namelijk dat van 2015 (713) 
gebroken. Dit recordcijfer is vooral te wijten aan de stijging van het aantal verzoeken om een 
prejudiciële beslissing (533, of +13 % ten opzichte van het vorige record uit 2016). Die is op zijn 
beurt voor een groot deel te verklaren door een reeks vergelijkbare zaken (43) over de uitlegging 
van de verordening over de compensatie voor luchtpassagiers1. Tegelijkertijd zet de tendens van 
het hoger aantal niet-nakomingszaken zich door (41 in 2017, tegenover 31 in 2016). Het aantal 
hogere voorzieningen dat in 2017 bij het Hof van Justitie is ingesteld (141), is lager dan in de twee 
voorgaande jaren (206 in 2015 en 168 in 2016). 

Een ander statistisch gegeven dat voor het voorbije jaar kenmerkend is, is het totale aantal zaken 
dat het Hof van Justitie heeft afgedaan: met 699 afgedane zaken was het Hof van Justitie in 2017 
nagenoeg even productief als in het jaar daarvoor (704). Indien het eerdergenoemde veertigtal 
zaken betreffende de rechten van luchtpassagiers – die in feite alle op hetzelfde probleem 
betrekking hebben – buiten beschouwing wordt gelaten, is de balans van het jaar 2017 in 
evenwicht.  

Wat de gemiddelde procesduur bij het Hof van Justitie betreft, is de duur van behandeling van de 
prejudiciële zaken weliswaar licht gestegen ten opzichte van 2016 (15 maanden, wat een 
historisch laagtepunt was), maar nog steeds onder de 16 maanden gebleven (15,7 maanden). 
Rekening houdend met de complexiteit van bepaalde regelingen die het Hof van Justitie voor het 
eerst heeft moeten uitleggen, is dit een zeer behoorlijk resultaat. De stijging is groter bij de 
behandeling van de hogere voorzieningen (17,1 maanden tegenover 12,9 maanden in 2016), wat 
vooral is te wijten aan het feit dat het voorbije jaar complexe mededingingszaken zijn afgedaan, 
waaronder 14 procedures in hogere voorziening in een omvangrijk dossier inzake 
mededingingsregelingen tussen fabrikanten van badkamersanitair.  

                                                 
1
 Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van 

gemeenschappelĳke regels inzake compensatie en bĳstand aan luchtreizigers bĳ instapweigering en annulering of 

langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 295/91 (PB L 46, 17.2.2004, blz. 1). 
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  2013 2014 2015 2016 2017 

Aanhangig gemaakte 
zaken 

699 622 713 692 739 

Afgedane zaken 701 719 616 704 699 

Aanhangige zaken 884 787 884 872 912 

 

 

Gerecht 

Het jaar 2017 kan worden beschouwd als het eerste volledige jaar waarin de rechterlijke instantie 
haar nieuwe organisatie heeft kunnen en moeten testen. Die nieuwe organisatie zou haar in staat 
moeten stellen zich naar behoren van haar taken te kwijten, door met de nodige vasthoudendheid 
enkele ambitieuze doelstellingen na te streven: snelheid, kwaliteit, coherentie en uiteindelijk de 
autoriteit van haar rechtspraak. Gezien de uitdaging die de integratie van een groot aantal nieuwe 
rechters met zich brengt, stemt de balans van het eerste jaar van effectieve uitvoering van de 
hervorming zeer tot tevredenheid. 

Het punt van evenwicht tussen het aantal aanhangig gemaakte en afgedane zaken is bijna bereikt 
(917 aanhangig gemaakte zaken, 895 afgedane zaken 2 ), en dit ondanks een uitzonderlijk 
omvangrijke groep van verwante zaken op bancair en financieel gebied die aanhangig zijn 
gemaakt (een honderdtal zaken). Meer in het bijzonder is de productiviteit van de rechterlijke 
instantie er weer erg op vooruit gegaan (+140 afgedane zaken in vergelijking met 2016, dus 
+18,5 %), na de onvermijdelijke terugloop die de rechterlijke instantie in de context van de 
driejaarlijkse gedeeltelijke vervanging van haar leden en haar interne reorganisatie ten gevolge 
van de hervorming heeft gekend. Het is de bedoeling dat die productiviteit nog zal toenemen in 
2018, het jaar waarin de rechterlijke instantie haar nieuwe kruissnelheid zou moeten bereiken. 

                                                 
2
 Bij die totalen is geen rekening gehouden met de 47 bij de kortgedingrechter aanhangig gemaakte zaken of met de 53 

door hem afgedane zaken. 
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Vooral de duur van de procedures – een belangrijke graadmeter voor de prestaties – is 
opnieuw aanmerkelijk korter geworden, met een gemiddelde van 16,3 maanden voor de zaken 
die bij arrest of beschikking zijn afgedaan (dat wil zeggen -13 % ten opzichte van 2016). De 
tendens die sinds vijf jaar kan worden waargenomen (- 40 % sinds 2013), is dus 
opmerkelijk, en dat op alle gebieden waarop de rechtszaken betrekking hebben. 

Tot slot moet worden benadrukt dat het aantal zaken dat naar een grotere formatie van vijf 
rechters wordt verwezen, merkbaar is toegenomen (84 verwezen zaken, 29 in 2016). Dit vloeit 
voort uit de organisatie en werkwijze die de rechterlijke instantie heeft gekozen ter bereiking van 
het doel van behoud van de kwaliteit dat zij zich in het kader van de uitvoering van de hervorming 
heeft gesteld. Afgaand op het aantal aanhangig gemaakte zaken, is het aandeel van de zaken die 
naar een grotere formatie worden verwezen, nagenoeg 10 % in 2017, wat in contrast staat met het 
gemiddelde van de verwijzingen in de periode voorafgaand aan de hervorming van de 
gerechtelijke structuur van de Unie (van 2010 tot 2015), dat zich rond de 1 % bevond. 

 

 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Aanhangig gemaakte 
zaken 

790 912 831 974 917 

Afgedane zaken 702 814 987 755 895 

Aanhangige zaken 1 325 1 423 1 267 1 486 1 508 

 

 

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