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Hof van Justitie van de EU: proces voor de behandeling van zaken
is verbeterd, maar actiever beheer is nodig, aldus controleurs
Volgens een nieuw doelmatigheidsonderzoek van de Europese Rekenkamer heeft het Hof van
Justitie van de Europese Unie de afgelopen jaren een aantal belangrijke stappen gezet om zijn
behandeling van zaken te verbeteren, maar zijn verdere verbeteringen nog mogelijk.
Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) bestaat uit twee rechtsprekende instanties:
het Hof van Justitie en het Gerecht. Het Hof van Justitie is samengesteld uit 28 rechters, die
worden bijgestaan door 11 advocaten-generaal. Het Gerecht telt momenteel 45 rechters; dit
aantal zal in 2019 zijn gestegen tot 56. De totale kosten van het HvJ-EU voor de EU-begroting
bedragen in 2017 ongeveer 400 miljoen euro.
Overeenkomstig het mandaat om de doelmatigheid van EU-instellingen te onderzoeken,
beoordeelden de controleurs of de procedures van het HvJ-EU de efficiënte behandeling van
zaken bevorderden en in het bijzonder of zaken tijdiger konden worden afgedaan. Zij moesten
hun beoordeling uitvoeren zonder toegang tot bepaalde informatie die het HvJ-EU onderhevig
aan de geheimhouding van de beraadslagingen achtte.
Het HvJ-EU heeft aanzienlijke organisatorische en procedurele maatregelen getroffen om de
behandeling van zaken en de rapportages te verbeteren, aldus de controleurs. Het heeft
indicatieve termijnen voor de belangrijke fasen in de levenscyclus van zaken ingevoerd en
geleidelijk monitoringinstrumenten en -verslagen ontwikkeld, om meer nadruk op tijdigheid te
leggen. Deze maatregelen hebben bijgedragen tot een vermindering van de gemiddelde tijd die
beide rechtsprekende instanties nodig hebben om gerechtelijke beslissingen vast te stellen. De
controleurs stelden vast dat er eind van 2016 voortgang was geboekt bij het verminderen van de
aanzienlijke achterstand bij de behandeling van rechtszaken die bij het Gerecht was ontstaan. Dit
werd bereikt voordat de gevolgen van de hervorming van het Gerecht, waardoor het aantal
rechters significant stijgt, merkbaar waren.
De huidige aanpak van het beheer van zaken is echter niet gebaseerd op termijnen die zijn
afgestemd op afzonderlijke zaken, waarbij rekening is gehouden met de complexiteit,
werkbelasting, benodigde middelen en de beschikbaarheid van personeel. Momenteel dienen de
indicatieve termijnen die voor bepaalde soorten zaken zijn vastgelegd alleen als algemene
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doelstelling die gemiddeld in acht moet worden genomen. Hoewel deze aanpak ongetwijfeld
heeft geleid tot verbeteringen, kan de gemiddelde tijd die nodig is om bepaalde soorten zaken of
procedures af te ronden niet gelijk worden gesteld aan de redelijke tijd voor de behandeling van
een afzonderlijke zaak.
De IT-systemen zijn eveneens complex en gebaseerd op een ouder wordende centrale database
waaraan in de loop van de tijd een groot aantal subsystemen zijn toegevoegd, zonder een
geïntegreerd systeem ter ondersteuning van het beheer van rechtszaken. Het doel van het HvJEU op de langere termijn is om een meer geïntegreerde IT-aanpak te ontwikkelen om de
efficiëntie te verbeteren.
De controleurs merkten eveneens op dat er binnen het HvJ-EU was overwogen om een kostenbatenanalyse uit te voeren in verband met de mogelijkheid om de beraadslagingstaal uit te
breiden tot andere talen dan het Frans bij het Gerecht. Deze analyse kan een bijdrage leveren
aan de beoordeling van de situatie en informatie opleveren op basis waarvan een beslissing
daarover kan worden genomen.
“De beslissingen van het HvJ-EU hebben belangrijke gevolgen voor individuen, bedrijven, lidstaten
en de Unie als geheel. Het nalaten om binnen een redelijke termijn uitspraak te doen, kan
aanzienlijke kosten voor de betrokken partijen met zich meebrengen”, zei Kevin Cardiff, het lid
van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor dit onderzoek. Verder stelde hij:
“Het HvJ-EU zou moeten overwegen afzonderlijke rechtszaken actiever te beheren en de
prestaties daarvan te meten. Dit zou informatie opleveren om de besluitvorming te ondersteunen
en zo te zorgen voor een verdere toename van de efficiëntie en een verbetering van de
verantwoording van het HvJ-EU door gedetailleerdere verslaglegging over prestaties. Ik ben blij te
horen dat het HvJ-EU al akkoord is gegaan om op basis van onze bevindingen actie te
ondernemen. ”
Noot voor de redactie
Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) is de rechtsprekende instantie van de EU. Het
heeft tot taak de naleving van het Europese recht te waarborgen door toezicht te houden op de
uitlegging en uniforme toepassing van de Verdragen. Het bestaat uit twee rechtsprekende
instanties: het Hof van Justitie en het Gerecht. Het Hof van Justitie behandelt voornamelijk
prejudiciële verwijzingen van nationale rechtbanken inzake de uitlegging van EU-recht. Er kan
geen hogere voorziening worden ingesteld tegen een beslissing van het Hof van Justitie. Het
Gerecht behandelt met name zaken die door individuele personen en bedrijven aanhangig zijn
gemaakt tegen EU-handelingen die hen rechtstreeks en individueel raken. De geschillen die het
behandelt zijn voornamelijk van economische aard.
Het HvJ-EU werkt met alle EU-talen, maar het Frans is de taal van beraadslagingen.
Speciaal verslag nr. 14/2017: “Doelmatigheidsonderzoek van het beheer van rechtszaken bij het
Hof van Justitie van de Europese Unie” is in 23 EU-talen beschikbaar op de website van de ERK
(eca.europa.eu).
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