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Het Gerecht van de Europese Unie bereidt zich voor op de komst van extra rechters 

De ambtsaanvaarding van de extra rechters vormt de derde fase van de hervorming van de 
gerechtelijke structuur van de Europese Unie 

Verordening (EU, Euratom) 2015/2422 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 
2015 tot wijziging van Protocol nr. 3 betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie (hierna: het „Statuut”) bevat het rechtskader voor de hervorming van de 
gerechtelijke structuur van het Hof van Justitie van de Europese Unie. De verordening voorziet in 
een verhoging van het aantal rechters in het Gerecht. Deze verhoging vindt plaats in drie 
opeenvolgende fasen en moet er uiteindelijk toe leiden dat het Gerecht vanaf september 2019 
twee rechters per lidstaat telt.  

Op 29 september 2019 verwelkomt het Gerecht – dat momenteel 46 rechters telt – zeven extra 
rechters. De eedaflegging van deze nieuwe rechters is de derde en laatste fase van de 
hervorming, waarmee in 2015 een begin is gemaakt.  

In dit verband heeft het Gerecht maatregelen van verschillende aard genomen om ervoor te 
zorgen dat de schaalvergroting van de rechterlijke instantie in goede banen wordt geleid en dat het 
uitgebreide rechtscollege doeltreffend kan werken. 

In de eerste plaats is de organisatie van de rechterlijke instantie aangepast aan het toegenomen 
aantal rechters dat er deel van uitmaakt. Het aantal kamers van het Gerecht zal worden verhoogd 
van negen naar tien. Elke kamer zal bestaan uit vijf rechters en zodra alle rechters benoemd zijn, 
kunnen kamers met zes rechters worden gevormd.  

In de tweede plaats worden de rechtsprekende formaties voortaan op een andere manier 
samengesteld, wat een grotere verscheidenheid in de samenstelling ervan mogelijk moet maken. 
Vandaag is een kamer van vijf rechters onderverdeeld in twee vaste formaties, die worden 
voorgezeten door dezelfde kamerpresident. Het Gerecht heeft besloten om het aantal 
rechtsprekende formaties in de toekomst te verhogen door een toerbeurtsysteem voor de rechters 
in te voeren. Binnen een kamer van vijf rechters zullen zes rechtsprekende formaties kunnen 
worden gevormd en in een kamer van zes rechters tien. 

In de derde plaats wordt de Grote kamer (die bestaat uit 15 rechters) voortaan anders 
samengesteld. Deze wijziging moet het mogelijk maken dat rechters die geen kamerpresident zijn, 
in de Grote kamer zitting hebben in geval van opeenvolgende verwijzingen. Terwijl de huidige 
wijze van samenstelling voorziet in de deelname van de president, de vicepresident, alle 
kamerpresidenten en de rechters van de kamer waarbij de zaak aanvankelijk aanhangig was, 
voorziet de nieuwe wijze van samenstelling in de deelname van de president, de vicepresident, 
een beperkt aantal kamerpresidenten, de rechters van de kamer waarbij de zaak aanvankelijk 
aanhangig was, en andere rechters die worden gekozen op basis van, afwisselend, de rangorde 
naar anciënniteit en de omgekeerde rangorde naar anciënniteit. 
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In de vierde plaats heeft het Gerecht besloten om gespecialiseerde kamers in te voeren. Zo zullen 
van de tien kamers van het Gerecht vier kamers ambtenarenzaken1 behandelen en zes kamers 
kennisnemen van intellectuele-eigendomszaken2

. Alle overige rechtszaken zullen over alle kamers 
worden verdeeld. 

In dit verband heeft het Gerecht de in zijn Reglement voor de procesvoering vastgestelde regeling 
voor de toewijzing van zaken gehandhaafd en aangepast aan de relatieve specialisatie van de 
kamers. Deze regeling is gebaseerd op een toerbeurtsysteem, waarvan kan worden afgeweken in 
geval van verknochtheid van bepaalde zaken (waarvan sprake is wanneer zaken hetzelfde 
voorwerp hebben, deel uitmaken van dezelfde reeks of juridische overeenkomsten vertonen) en 
met het oog op de evenwichtige verdeling van de werklast. 

In de vijfde plaats heeft het Gerecht besloten om de deelname van de president en de 
vicepresident aan de rechtsprekende activiteit uit te breiden. Gezien de omvang van hun 
verantwoordelijkheden is bevestigd dat de president en de vicepresident geen vaste rechters in de 
rechtsprekende formaties zijn. Daarentegen is besloten dat een verhinderde rechter voortaan 
wordt vervangen door de president (momenteel wordt hij vervangen door de vicepresident). 
Bovendien zal de vicepresident – die nog steeds als voornaamste taak zal hebben bij te dragen tot 
het behoud van de coherentie van de rechtspraak – zetelen in uitgebreide rechtsprekende 
formaties van vijf rechters, en wel in één zaak per kamer per jaar.  

De besluiten van het Gerecht zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie en 
kunnen al worden geraadpleegd op de website Curia3.  

Samenstelling van de Grote kamer (PB 2019, C 172, blz. 2) 

Criteria voor de toewijzing van de zaken aan de kamers (PB 2019, C 246, blz. 2) 

Wijze waarop de rechter ter vervanging van een verhinderde rechter wordt aangewezen (PB 2019, 
C 263, blz. 2) 

Deze besluiten hebben betrekking op de periode van 26 september 2019 tot en met 31 augustus 
2022. 

Met dit pakket maatregelen wil het Gerecht, dat wordt bijgestaan door zijn griffie en door de 
gemeenschappelijke diensten van de instelling, in het belang van de rechtszoekenden het grootst 
mogelijke voordeel halen uit zijn door de wetgever gewenste uitbreiding. Het doel zo spoedig 
mogelijk beslissingen van hoge kwaliteit uit te spreken blijft voor het Gerecht een voortdurende 
prioriteit. 
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1
 Het gaat om beroepen die worden ingesteld op de grondslag van artikel 270 VWEU en in voorkomend geval 

artikel 50 bis van het Statuut. 
2
 Het gaat om beroepen tegen de beslissingen van de kamers van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom 

van de Europese Unie (EUIPO) en het Communautair Bureau voor plantenrassen (CBP). 
3
 Wat de periode tussen 1 en 26 september 2019 betreft, heeft het Gerecht een besluit vastgesteld betreffende de 

voortzetting van de werkzaamheid van het Gerecht (PB 2019, C 238, blz. 2). 
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