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Continuïteit van de Europese openbare dienst op het gebied van justitie: het Hof 
van Justitie van de Europese Unie plant de hervatting van de pleitzittingen vanaf 

25 mei 2020  

 

In overeenstemming met de maatregelen die zijn genomen door de overheidsinstanties van het 
Groothertogdom Luxemburg en de buurlanden, is het Hof van Justitie van de Europese Unie vanaf 
16 maart 2020 overgeschakeld op een werkwijze waarbij al zijn personeelsleden telewerk 
verrichten, met als prioritaire doelstelling de gezondheid van personen te beschermen en bij te 
dragen tot de bestrijding van de pandemie.  

Dankzij een aanpassing van zijn interne organisatie en de aanwending van technologieën die 
telewerk mogelijk maken, heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie de voortzetting van zijn 
rechtsprekende activiteiten gewaarborgd. Sinds 16 maart jongstleden zijn 106 zaken afgehandeld 
en zijn 29 conclusies genomen. Wegens de beperkingen die zowel in Luxemburg als in de meeste 
andere lidstaten gelden voor verplaatsingen, was het niettemin nodig de pleitzittingen van het Hof 
van Justitie en van het Gerecht uit te stellen. 

Gelet op de gezondheidsmaatregelen en de exitscenario’s die – met name in Luxemburg – zijn 
vastgesteld door de overheidsinstanties, zal de werkwijze van de instelling vanaf 25 mei 
aanstaande evolueren.  

Telewerk blijft principieel gehandhaafd als algemene regel. Deze beslissing is in 
overeenstemming met de aanbeveling die is gedaan door de autoriteiten van het gastland en 
houdt in dat voor overheidsinstanties en ondernemingen telewerk wordt aangemoedigd tijdens de 
gehele exit uit de lockdown. Bij die beslissing wordt tevens in aanmerking genomen dat thans op 
afstand een hoge activiteitsgraad kan worden gewaarborgd.  

Daarnaast is besloten om, voor zover de omstandigheden het toelaten, opnieuw 
pleitzittingen te laten plaatsvinden tijdens de periode van 25 mei tot en met 15 juli.  

De hervatting van de pleitzittingen zal gepaard gaan met de invoering van voorschriften inzake 
hygiëne en social distancing waardoor de bescherming van de gezondheid van alle bij de 
organisatie en het verloop van de zittingen betrokken personen kan worden gewaarborgd. Met 
name zullen de vertegenwoordigers van de belanghebbende partijen daartoe gedetailleerde uitleg 
krijgen van de griffies van het Hof van Justitie en het Gerecht. 

Het Hof van Justitie van de Europese Unie past zich aldus behoedzaam aan de evolutie van de 
context van de coronaviruspandemie aan. Door de geplande hervatting van de pleitzittingen 
schept de instelling alle voorwaarden om de volledige continuïteit van de ten behoeve van 
de Europese justitiabelen verleende openbare dienst te waarborgen, waarbij zij tegelijk haar 
personeel beschermt en bijdraagt tot de verwezenlijking van de doelstellingen op het 
gebied van volksgezondheid die verband houden met de bestrijding van de pandemie.  

 

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