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Gerechtelijke statistieken 2022: geschillen in het teken van de grote 

uitdagingen van onze tijd (rechtsstaat, milieu, privacybescherming in het 

digitale tijdperk, enz.) en de beperkende maatregelen van de Europese 

Unie in het kader van de oorlog in Oekraïne 

Voor het vijfde achtereenvolgende jaar is het aantal bij het Hof van Justitie en het Gerecht van de Europese 

Unie aanhangig gemaakte zaken hoog gebleven 

 

Het aantal zaken dat in 2022 voor de beide rechterlijke instanties aanhangig is gemaakt, is vergelijkbaar met het 

voorgaande jaar (1710 zaken in 2022, tegenover 1720 in 2021) en blijft dus zeer hoog. Over de afgelopen vijf jaar 

is er een duidelijke structurele toename te zien van het aantal aanhangig gemaakte zaken. Dat geldt met 

name voor het Hof van Justitie (+21%). Tussen 2013 en 2017 kwamen bij het Hof van Justitie gemiddeld 693 zaken 

per jaar binnen, terwijl dat er tussen 2018 en 2022 gemiddelde 839 waren. Dat is dus een toename van 146 zaken 

per jaar. Het aantal zaken dat voor het Gerecht aanhangig is gemaakt, bleef stabiel met een gemiddelde van 883 

zaken per jaar. 

Wat het aantal behandelde zaken betreft, hebben het Hof van Justitie en het Gerecht in 2022 samen 1666 zaken 

afgedaan. Dat komt overeen met het gemiddelde van de afgelopen jaren (1692 zaken per jaar tussen 2018 en 2021). 
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Algemene ontwikkeling van de gerechtelijke werkzaamheden van de instelling 2018-2022: aanhangig 

gemaakte zaken, afgedane zaken en aanhangige zaken 

 

 

 

Over de thema’s die in de geschillen bij beide rechterlijke instanties aan de orde komen, merkt Koen Lenaerts, 

president van het Hof van Justitie van de Europese Unie, op dat „van de instelling meer dan ooit [wordt] gevraagd om 

rechterlijke beslissingen te geven over gevoelige vraagstukken. Of het nu gaat om de bescherming van de waarden van de 

rechtstaat, de bescherming van het milieu, de strijd tegen discriminatie, de bescherming van privéleven en 

persoonsgegevens, de naleving van het mededingingsrecht door de ICT-reuzen of de bescherming van consumenten […], de 

beslissingen van het Hof van Justitie en het Gerecht hebben rechtstreeks betrekking op de grote uitdagingen van onze tijd.” 

Om in staat te blijven om binnen een redelijke termijn uitspraken van hoogwaardige kwaliteit te doen, heeft het Hof 

van Justitie met gebruikmaking van de mogelijkheid die daartoe door de Verdragen wordt geboden, bij de wetgever 

van de Unie op 30 november 2022 een verzoek ingediend om zijn prejudiciële bevoegdheid op een aantal specifieke 

gebieden over te dragen aan het Gerecht en om de gevallen waarin het instellen van hogere voorziening tegen 

uitspraken van het Gerecht aan voorafgaande toelating is onderworpen, uit te breiden. 

 

Het Hof van Justitie 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-12/demande_transfert_ddp_tribunal_nl.pdf
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Vorig jaar is een groot aantal zaken bij het Hof van Justitie aanhangig gemaakt, waaronder vooral veel prejudiciële 

verwijzingen.  

Het aantal bij deze instelling aanhangige zaken is stabiel gebleven (1111 in 2022 tegenover 1113 in 2021). In 2022 

zijn iets meer zaken afgedaan dan er in hetzelfde jaar aanhangig werden gemaakt. 

 

Werkzaamheden van het Hof van Justitie in het algemeen — Aanhangig gemaakte zaken, afgedane zaken en 

aanhangige zaken (2018-2022) 

 

 

Met betrekking tot de procesduur kan worden vastgesteld dat in de voor het Hof van Justitie aanhangige zaken 

steeds vaker gevoelige en ingewikkelde vragen worden opgeworpen, die meer overleg en tijd vergen. 

Aangezien zaken vaker bij beschikking zijn afgedaan, met name op het gebied van hogere voorzieningen, is de totale 

duur van de procedures (16,4 maanden) toch nagenoeg gelijk gebleven aan die van het voorgaande jaar (16,6 

maanden). De gemiddelde duur van de prejudiciële zaken is echter iets langer geworden (17,3 maanden tegenover 

16,7 maanden in 2021), hetgeen getuigt van de toegenomen complexiteit van de vragen die aan het Hof van Justitie 

worden voorgelegd. 

Over de herkomst van de prejudiciële verwijzingen valt op te merken dat de rechterlijke instanties van Duitsland 

(98), Italië (63), Bulgarije (43), Spanje (41) en Polen (39) in 2022 de meeste verzoeken om een prejudiciële beslissing 

hebben ingediend. 
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Prejudiciële zaken die door de rechterlijke instanties van de lidstaten bij het Hof van Justitie zijn ingediend 

(2022) 

 

 

Het Gerecht 

Na de zaken over de gezondheidscrisis (staatssteun, openbare aanbestedingen, handelspolitiek, volksgezondheid, 

toegang tot documenten en ambtenarenzaken) die het jaar 2021 kenmerkten, vormden de geschillen over de 

beperkende maatregelen van de Europese Unie in het kader van de oorlog in Oekraïne een van de grootste 

ontwikkelingen van het jaar 2022. Meer in het algemeen maakten de geschillen over beperkende 

maatregelen met 103 nieuwe zaken 11,4 % uit van alle in 2022 aanhangig gemaakte zaken (tegenover 4,8 % in 

2021 en 3 % in 2020). 

Marc van der Woude, president van het Gerecht, merkt daarom op dat het „gelet op de oorlog in Oekraïne, de 

internationale context met zijn almaar toenemende spanningen en recente ontwikkelingen in de wetgeving (het reguleren 

van techgiganten en van staatssteun, met name op fiscaal gebied en in de energie- en milieusector, de bescherming van 

persoonsgegevens, enz.) zeer wel mogelijk is dat het toezicht op de rechtmatigheid van de handelingen van de instellingen 

van de Unie nóg intensiever zal worden. Er kan geen misverstand over bestaan: het Gerecht is zich ten volle bewust van zijn 

verantwoordelijkheden en zal ervoor zorgen daartegen opgewassen te zijn.” 

Op het gebied van staatssteun zijn niet minder dan 68 zaken aanhangig gemaakt (tegenover 46 in 2021 en 42 in 

2020).1 Daarentegen is het aantal nieuwe beroepen op het gebied van intellectuele eigendom gedaald (270 

tegenover 308 in 2021 en 282 in 2020) en zijn er minder ambtenarenzaken ingesteld (66 tegenover 81 in 2021 en 

120 in 2020). 

Het aantal lopende zaken is met 904 aanhangig gemaakte zaken en 858 afgesloten zaken licht gestegen tot 1474 

(tegenover 1428 in 2021). Het aantal aanhangig gemaakte zaken was groter dan in de voorgaande twee jaren (882 in 

2021 en 847 in 2020), maar bleef lager dan in de jaren daarvoor (939 in 2019, 917 in 2017, 974 in 2016, en 912 in 

2014). Met 858 afgedane zaken heeft het Gerecht minder zaken afgehandeld dan in 2021 (951). Deze verlaging van 

9,8 % is van tijdelijke aard. Hieraan ligt vooral ten grondslag dat er in december 2022 een groot aantal zaken 

aanhangig is gemaakt en zich veel veranderingen in de samenstelling van de rechterlijke instantie hebben 

                                                
1 Waarvan 50 door natuurlijke en rechtspersonen ter betwisting van het besluit van de Commissie betreffende de steunmaatregel die door Portugal 

ten uitvoer is gelegd ten gunste van de vrijhandelszonde van Madeira. 
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Volg ons! 

voorgedaan doordat in de eerste helft van het afgelopen jaar nieuwe rechters hun ambt aanvaardden en in 

september 2022 rechters plaatsmaakten voor anderen in verband met de gedeeltelijke vervanging van het Gerecht, 

die elke drie jaar doorgang vindt. 

 

Werkzaamheden van het Gerecht in het algemeen — Aanhangig gemaakte zaken, afgedane zaken en 

aanhangige zaken (2018-2022)  

 

 

De gemiddelde procesduur stemt zeer tot tevredenheid met 16,2 maanden voor de zaken die met een arrest of 

beschikking zijn afgedaan (tegenover 17,3 maanden in 2021 en 15,4 maanden in 2020) en 20,4 maanden voor 

uitsluitend de zaken die met een arrest zijn afgedaan. 

 

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

Contactpersoon voor de pers: Stefaan Van der Jeught ✆  (+352) 4303 2170 

 

 


