
REACTIE VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE OP HET 

SPECIAAL VERSLAG VAN DE EUROPESE REKENKAMER 

“DE INSTELLINGEN VAN DE EU EN COVID-19: SNEL GEREAGEERD, MAAR ER 

ZIJN NOG OPENSTAANDE UITDAGINGEN OM HET MAXIMALE UIT DE DOOR 

DE CRISIS INGEGEVEN INNOVATIE EN FLEXIBILITEIT TE HALEN” 

 

 

BEVINDINGEN EN AANBEVELINGEN 

Aanbeveling 1 – Opnemen van langdurige verstoringen en 

interinstitutionele samenwerking in het bedrijfscontinuïteitsplan 

Het HvJ is het eens met de aanbeveling. 

In het BCP van het HvJ waren er al scenario’s voor langdurige verstoringen, 

zoals bij een pandemie, opgenomen. Het HvJ toont zich dan ook tevreden 

met deze eerste aanbeveling, waarvan de uitvoering reeds is geïnitieerd, en 

zal ook bij toekomstige aanpassingen van het BCP deze praktijk voortzetten. 

Voorts is het HvJ bereid om deel te nemen aan en elke vorm van 

interinstitutionele uitwisseling te bevorderen die gericht is op het 

formaliseren van interinstitutionele samenwerking in het geval van een crisis, 

aangezien de intensieve samenwerking die tijdens de pandemie in 

verschillende fora heeft plaatsgevonden bijzonder waardevol is gebleken. 

 

Aanbeveling 2 – Verder ontwikkelen van de digitalisering van de 

administratieve dienstverlening 

Het HvJ is het eens met deze aanbeveling. 

Het HvJ is trots op het feit dat het al vooruitgang heeft geboekt op de door 

deze aanbeveling bestreken gebieden dankzij zijn robuust IT-systeem, zijn 

innovatievermogen en de versnelde uitvoering van de ambitieuze 

digitaliseringsinitiatieven die vóór de crisis werden gelanceerd.  

Het gebruik van elektronische facturatie was reeds vóór de crisis ingebed in 

de standaardprocessen van het HvJ en vertoont nog steeds een snelle 
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ontwikkeling. Daarnaast heeft het HvJ ook ARES/Han in zijn workflow 

geïntroduceerd en uitgebreid naar alle administratieve afdelingen, waardoor 

deze afdelingen gemakkelijk toegang krijgen tot elektronische 

handtekeningen (ook met gekwalificeerd certificaat). Wat de rechtsprekende 

activiteit betreft, is het vermeldenswaard dat de gekwalificeerde 

elektronische handtekening sinds april 2022 in gebruik is. 

Het HvJ wil deze aanpak bestendigen, waaruit blijkt dat het zich inzet om de 

kansen die digitalisering biedt bij al zijn werkzaamheden te benutten. 

 

Aanbeveling 3 – Beoordelen of na COVID-19 nieuwe manieren van werken 

geschikt zijn 

Het HvJ is het eens met de aanbeveling. 

Op rechtsprekend gebied heeft het lering getrokken uit het werken op 

afstand als gevolg van de crisis, met name waar het gaat om het gebruik van 

telepleiten en het streamen van zittingen (vanaf april 2022). 

Ook op administratief gebied heeft het HvJ een aantal aspecten van 

thuiswerken aangepakt (bv. het rationaliseren en optimaliseren van het 

veelvuldige gebruik van e-mails dat het gevolg is van werken op afstand), na 

eerst gekeken te hebben naar de efficiëntie van thuiswerken en het 

potentiële effect daarvan op de werklast. 

Het vastgoedbeleid van het HvJ is zeer efficiënt gebleken en zorgt ervoor dat 

het HvJ ook in de toekomst veilig en behendig zal kunnen inspelen op 

eventuele passende veranderingen, gelet op de situatie die door de nieuwe 

werkmethoden is ontstaan. Het HvJ zal het effect van dergelijke nieuwe 

werkwijzen blijven volgen en zijn beleid dienovereenkomstig aanpassen.  

In dit verband is het HvJ begonnen na te denken over hoe de gevolgen van 

de nieuwe werkwijzen zo nauwkeurig en effectief mogelijk kunnen worden 

meegewogen in zijn milieubeleid. Dit beraad zal worden voortgezet om de 

verlenging van de EMAS-registratie van het HvJ in 2022 voor te bereiden. 
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