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Pers en Voorlichting

Gerechtelijke statistieken 2018: het Hof van Justitie en het Gerecht vestigen met
1769 afgedane zaken een nieuw record op het gebied van productiviteit

Terwijl in 2016 en 2017 nog ongeveer 1600 zaken werden afgedaan, is dit aantal in 2018 ruim
overschreden aangezien toen 1769 zaken zijn afgedaan. Voorts zijn bij de twee rechterlijke
instanties 1863 nieuwe zaken aanhangig gemaakt. Dit toont aan dat de stijgende tendens van de
laatste jaren zich doorzet. De toename van de productiviteit heeft geresulteerd in een
overeenkomstige daling van het aantal aanhangige zaken: 2334 zaken in 2018, tegenover 2420 in
2017 en 2358 in 2016.
Hof van Justitie
Het aantal zaken dat bij het Hof van Justitie aanhangig is gemaakt, is aanzienlijk gestegen: nooit
eerder werden bij deze rechterlijke instantie 849 nieuwe zaken aanhangig gemaakt. Dit
betekent 110 zaken meer dan in 2017, een stijging van bijna 15 %. Deze stijging is vooral te
wijten aan de toename van het aantal verzoeken om een prejudiciële beslissing, namelijk 568 in
2018, tegenover 533 in 2017. Het aantal verzoeken om een prejudiciële beslissing is in tien jaar tijd
bijna verdubbeld. Dergelijke verzoeken maken 70 % van de bij het Hof van Justitie aanhangige
zaken uit. Het aantal hogere voorzieningen tegen de beslissingen van het Gerecht is met 35 %
gestegen, van 147 tot 199. Ook het aantal rechtstreekse beroepen is toegenomen. Het aantal
verzoeken in kort geding is weliswaar geringer, aangezien het om een uitzonderlijke procedure
gaat, maar is niettemin verdubbeld (6 verzoeken in 2018 tegenover 3 in 2017). President Lenaerts
beklemtoont dat „deze statistieken aantonen dat het Hof van Justitie er in belangrijke mate toe
bijdraagt dat de waarden die aan de Europese Unie ten grondslag liggen, en het vertrouwen van
de nationale rechterlijke instanties en alle justitiabelen in het Europese project worden versterkt”.
In 2018 was het Hof van Justitie ook uitzonderlijk productief, want het aantal afgedane zaken in
2018, namelijk 760 tegenover 699 in 2017, vormt een historisch record. Aangezien de
inspanningen om de efficiëntie bij de behandeling van de zaken te vergroten hun grenzen
bereiken, is het belangrijk dat het mechanisme voor de voorafgaande toelating van bepaalde
hogere voorzieningen binnenkort kan worden ingevoerd.
In 2018 is de gemiddelde duur van de procedures bij het Hof van Justitie gedaald. Een
analyse van deze gemiddelde duur naar type beroep toont aan dat de duur van de behandeling
van prejudiciële zaken licht gestegen is van 15,7 naar 16 maanden, terwijl die duur voor hogere
voorzieningen aanmerkelijk is gedaald, tot 13,4 maanden, wat een verbetering is van bijna 4
maanden ten opzichte van 2017. De duur van de behandeling van rechtstreekse beroepen is
eveneens merkbaar gedaald: naar 18,3 maanden tegenover 20,3 maanden in 2017.
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Gerecht
Bij het Gerecht zijn 834 zaken aanhangig gemaakt, wat een lichte daling van ongeveer 9 % is ten
opzichte van 2017. Dat aantal – waaraan 44 verzoeken in kort geding moeten worden toegevoegd
– is echter te vergelijken met dat in 2015, waarbij 2016 en 2017 werden gekenmerkt door
uitzonderlijke omstandigheden.
Tegelijkertijd heeft de opwaartse trend in de productiviteit van het Gerecht zich doorgezet met een
recordaantal van 1009 afgedane zaken, wat neerkomt op een stijging van bijna 13 % ten
opzichte van 2017.
Deze toename van de productiviteit had een directe impact op het aantal aanhangige zaken, dat
nu 1333 bedraagt, tegenover 1508 in 2017 (een daling van bijna 12 %).
De totale duur van de procedures (20,0 maanden voor zaken die bij arrest of beschikking worden
afgedaan) is iets langer dan in 2017. Dit is met name te wijten aan de afdoening van een groot
aantal mededingingszaken van een dermate grote omvang en complexiteit dat de duur van de
behandeling veel langer dan gemiddeld was. Ondanks dit conjuncturele element is de duur veel
korter dan vóór de hervorming van de gerechtelijke structuur van de Unie.
Het succes van de invoering van de nieuwe gerechtelijke structuur komt dus tot uiting in de cijfers.
Bovendien wijst president Jaeger erop dat „de toegenomen rechtsprekende capaciteit van het
Gerecht tot gevolg heeft dat het voortaan meer zaken (87 in 2018) kan verwijzen naar een
uitgebreide rechtsprekende formatie van vijf rechters, om de kwaliteit van de rechtspraak op peil te
houden en zaken te behandelen waarin erg grote belangen op het spel staan”.
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