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VERORDENING (EU, EURATOM) 2015/... 

VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van ...

tot wijziging van Protocol nr. 3 betreffende 

het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 254, eerste 

alinea, en artikel 281, tweede alinea,

Gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name 

artikel 106 bis, lid 1,

Gezien het verzoek van het Hof van Justitie,

Gezien het advies van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure1,

1 Standpunt van het Europees Parlement van 15 april 2014 (nog niet bekendgemaakt in het 
Publicatieblad) en standpunt van de Raad in eerste lezing van 23 juni 2015 (nog niet 
bekendgemaakt in het Publicatieblad).
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) Ten gevolge van de geleidelijke uitbreiding van zijn bevoegdheden sinds de instelling 

ervan, neemt het aantal zaken voor het Gerecht van jaar tot jaar toe, met als gevolg dat het 

aantal daarbij aanhangige zaken mettertijd is toegenomen. Die toename heeft gevolgen 

voor de duur van de procedures.

(2) Op dit moment blijkt de duur van de procedures niet aanvaardbaar voor de justitiabelen, 

met name gelet op de voorschriften van artikel 47 van het Handvest van de grondrechten 

van de Europese Unie en artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de 

rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

(3) De situatie waarin het Gerecht verkeert, heeft structurele oorzaken die onder meer verband 

houden met het feit dat de instellingen, organen en instanties van de Unie steeds meer en 

op bredere terreinen rechtshandelingen vaststellen, zowel als met het feit dat de dossiers 

waarin het Gerecht wordt aangezocht, talrijk en complex zijn, in het bijzonder op het 

gebied van mededinging en staatssteun.

(4) Bijgevolg moeten de maatregelen worden genomen die nodig zijn om deze situatie te 

verhelpen, en het gebruik van de door de Verdragen geboden mogelijkheid om het aantal 

rechters bij het Gerecht uit te breiden, zou ertoe leiden dat op korte termijn zowel het 

aantal aanhangige zaken als de buitensporig lange duur van de procedures bij deze 

rechterlijke instantie wordt teruggebracht.
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(5) Rekening houdend met de te verwachten ontwikkeling van de werklast van het Gerecht 

moet het aantal rechters op 56 worden vastgesteld aan het einde van een proces in drie 

fasen, met dien verstande dat op geen enkel moment sprake kan zijn van meer dan twee 

rechters bij het Gerecht die zijn benoemd op voordracht van dezelfde lidstaat.

(6) Om de achterstand in de behandeling van rechtszaken snel te verminderen, moeten …* 

twaalf extra rechters in functie treden.

(7) In september 2016 moeten de bevoegdheid in eerste aanleg voor zaken betreffende 

ambtenaren van de Unie en de zeven posten van de rechters bij het Gerecht voor 

ambtenarenzaken van de Europese Unie worden overgedragen aan het Gerecht, op basis 

van een toekomstig wetgevingsverzoek van het Hof van Justitie.

(8) In september 2019 moeten de negen resterende extra rechters aantreden. Om te zorgen 

voor kostenefficiëntie mag dit niet leiden tot de aanwerving van extra referendarissen of 

andere ondersteunende medewerkers. Interne reorganisatiemaatregelen binnen de instelling 

moeten ervoor zorgen dat efficiënt gebruik wordt gemaakt van bestaande personele 

middelen.

(9) De bepalingen van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie inzake de 

gedeeltelijke vervanging van de rechters en de advocaten-generaal die om de drie jaar 

plaatsvindt, moeten dienovereenkomstig worden aangepast.

(10) Protocol nr. 3 betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie dient 

derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

* PB: gelieve "in september 2015" in te voegen, dan wel "bij de inwerkingtreding van deze 
verordening" indien de datum van inwerkingtreding na 31 augustus 2015 valt.
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Artikel 1

Protocol nr. 3 betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie wordt als volgt 

gewijzigd:

1) Artikel 9 wordt vervangen door:

"Artikel 9

De gedeeltelijke vervanging van de rechters, die om de drie jaar plaatsvindt, heeft 

betrekking op de helft van de rechters. Als het aantal rechters een oneven getal is, is het 

aantal rechters dat wordt vervangen, beurtelings het getal dat het volgende boven de helft 

van het aantal rechters is en het getal dat het volgende onder de helft is.

De eerste alinea is ook van toepassing wanneer de advocaten-generaal om de drie jaar 

gedeeltelijk worden vervangen.".

2) Artikel 48 wordt vervangen door:

"Artikel 48

Het Gerecht bestaat uit:

a) 40 rechters …*;

b) 47 rechters per 1 september 2016;

c) twee rechters per lidstaat vanaf 1 september 2019.".

* PB: gelieve "per 1 september 2015" in te voegen, dan wel de datum van inwerkingtreding 
van deze verordening indien de datum van inwerkingtreding na 1 september 2015 valt.
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Artikel 2

De ambtstermijn van de extra rechters van het Gerecht die moeten worden benoemd op grond van 

artikel 48 van Protocol nr. 3 betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie is 

als volgt:

a) de ambtstermijn van zes van de twaalf extra rechters die moeten worden benoemd …* 

loopt af op 31 augustus 2016. Die zes rechters worden bij loting aangewezen. De 

ambtstermijn van de andere zes rechters loopt af op 31 augustus 2019;

b) de ambtstermijn van drie van de zeven extra rechters die moeten worden benoemd per 

1 september 2016, loopt af op 31 augustus 2019. Die drie rechters worden bij loting 

aangewezen. De ambtstermijn van de andere vier rechters loopt af op 31 augustus 2022;

c) de ambtstermijn van vier van de negen extra rechters die moeten worden benoemd per 

1 september 2019, loopt af op 31 augustus 2022. Die vier rechters worden bij loting 

aangewezen. De ambtstermijn van de andere vijf rechters loopt af op 31 augustus 2025.

* PB: gelieve "per 1 september 2015" in te voegen, dan wel de datum van inwerkingtreding 
van deze verordening indien de datum van inwerkingtreding na 1 september 2015 valt.
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Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het 

Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te ...,

Voor het Europees Parlement Voor de Raad

De voorzitter De voorzitter





9375/1/15 REV 1 ADD 1 as 1
DPG NL

Raad van de
Europese Unie

Brussel, 24 juni 2015
(OR. en)

9375/1/15
REV 1 ADD 1

JUR 341
COUR 21
INST 181
CODEC 797
PARLNAT 70

Interinstitutioneel dossier:
2011/0901B (COD)

ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD
Betreft: Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van

een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
tot wijziging van Protocol nr. 3 betreffende het statuut van het Hof van
Justitie van de Europese Unie
- Ontwerpmotivering van de Raad
- Vastgesteld door de Raad op 23 juni 2015



9375/1/15 REV 1 ADD 1 as 2
DPG NL

I. INLEIDING

1. Het Hof van Justitie heeft op 28 maart 2011 in overeenstemming met artikel 281 VWEU een

wetgevingsinitiatief1 tot wijziging van het Protocol betreffende het statuut van het Hof van

Justitie ingediend, waarin onder meer wordt voorgesteld het aantal rechters van het Gerecht

met 12 te verhogen. Terwijl de andere voorgestelde wijzigingen op 11 augustus 2012 werden

goedgekeurd, kon er over een verhoging van het aantal rechters geen overeenstemming

worden bereikt in de Raad.

2. Het Europees Parlement stelde tijdens zijn plenaire vergadering van 15 april 2014 zijn

standpunt in eerste lezing over het voorstel van het Hof vast, waarbij het zijn steun verleende

aan het voorstel om het aantal rechters in het Gerecht met 12 te verhogen.

3. Tegen die achtergrond en gelet op het feit dat het aantal door het Gerecht te behandelen zaken

sinds de indiening van het voorstel op significante wijze is toegenomen, gaf het Hof van

Justitie op 13 oktober 20142 de medewetgevers in overweging om het voorstel te wijzigen

teneinde het aantal rechters in het Gerecht tot en met 2019 in drie fasen te verdubbelen, onder

meer door het Gerecht voor ambtenaren te integreren in het Gerecht, zodat de verhoging van

het aantal rechters netto zou neerkomen op 21 extra rechters.

4. Dientengevolge bereikte het Coreper op 11 december 2014 een principeakkoord over de

wezenlijke onderdelen van de hervorming (zie document 16576/14 van 8 december 2014).

5. In de eerste helft van 2015 probeerde het voorzitterschap met de Commissie juridische zaken

van het Europees Parlement informele besprekingen aan te knopen binnen een quadriloog met

het Hof van Justitie en de Commissie, teneinde over de hervorming een "spoedig akkoord in

tweede lezing" te bereiken op grond waarvan de Raad zijn standpunt in eerste lezing zou

vaststellen op basis van een vooraf overeengekomen tekst, die het Europees Parlement

vervolgens op grond van artikel 294, lid 7, punt a), VWEU zou kunnen goedkeuren. Die

inspanningen hebben echter niet tot het gewenste resultaat geleid.

1 Document 8787/11.
2 Document 14448/14 + COR 1.
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6. Bijgevolg heeft de Raad besloten zijn standpunt in eerste lezing vast te stellen op grond van

artikel 294, lid 5, VWEU en het samen met de voorliggende motivering mee te delen aan het

Europees Parlement.

II. DOELSTELLING

7. Ten gevolge van de geleidelijke uitbreiding van zijn bevoegdheden neemt het aantal zaken

voor het Gerecht van jaar tot jaar toe, met als gevolg dat het aantal bij het Gerecht aanhangige

zaken mettertijd is toegenomen. De duur van de procedure lijdt onder die situatie, en is voor

de partijen in het geding onaanvaardbaar en onverenigbaar met de verplichting van de Unie

ervoor te zorgen dat binnen een redelijke termijn een arrest wordt gewezen, als vastgelegd in

artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Deze situatie is

zorgwekkend, niet het minst op het gebied van concurrentievermogen en overheidssteun.

8. Rekening houdend met de significante toename, sinds 2011, van het aantal zaken voor het

Gerecht heeft het Hof van Justitie, zoals hierboven in punt 3 aangegeven, de medewetgevers

op 13 oktober 2014 in overweging gegeven zijn oorspronkelijke voorstel te wijzigen en het

aantal rechters in het Gerecht tot en met 2019 in drie fasen te verdubbelen, onder meer door

het integreren van het Gerecht voor ambtenarenzaken in het Gerecht, dit om de volgende

doelstellingen te verwezenlijken:

– eenzelfde aantal zaken als het aantal nieuwe zaken te behandelen, zodat de toename van

het aantal hangende zaken een halt wordt toegeroepen;

− de achterstand in het aantal hangende zaken in te lopen;

− de duur van de procedures voor het Gerecht in te korten en derhalve het risico terug te

dringen dat de Europese Unie wordt geacht het artikel 47 van het Handvest te schenden;

− de gerechtelijke structuur van de Europese Unie te vereenvoudigen en de samenhang

van de jurisprudentie te bevorderen;
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− grotere flexibiliteit bij de behandeling van de zaken tot stand te brengen doordat het

Gerecht wordt toegestaan om in het belang van een goede rechtsbedeling, aan een of

meer kamers een groter dan wel een kleiner aantal rechters toe te wijzen, naargelang

van de wijzigingen in het aantal voor het Gerecht gebrachte zaken, of om bepaalde

kamers bevoegd te maken tot kennisneming van zaken die binnen een bepaald

bevoegdheidsterrein vallen;

− de terugkerende problemen in verband met de benoeming van rechters bij het Gerecht

voor ambtenarenzaken op te lossen en eventuele soortgelijke problemen bij de

benoeming van extra rechters in het Gerecht te voorkomen;

– het Hof van Justitie opnieuw bevoegd te maken voor kennisneming van hogere

voorzieningen in geschillen tussen de Unie en haar ambtenaren, waardoor zowel de

heroverwegingsprocedure (waarvan de uitvoering enigszins complex is gebleken) als

het ambt van tijdelijk rechter in het Gerecht voor ambtenarenzaken overbodig zullen

worden.

III. ANALYSE VAN HET STANDPUNT VAN DE RAAD IN EERSTE LEZING

9. In wezen stemt het standpunt in eerste lezing van de Raad overeen met het voorstel van het

Hof van Justitie van 13 oktober 2014 (zie hierboven bij punt 3), zij het met geringere  kosten.

In het standpunt wordt uitgegaan van een verhoging in drie fasen van het aantal rechters in het

Gerecht tot 56:

- vanaf september 2015 (of de datum van inwerkingtreding van de wijzigingsverordening,
indien deze later is dan 1 september 2015): verhoging van het aantal rechters met 12;

- vanaf september 2016: overdracht aan het Gerecht van de bevoegdheid om in eerste
aanleg kennis te nemen van zaken betreffende ambtenaren van de Unie en integratie van
de 7 ambten van rechter in het Gerecht voor ambtenarenzaken in het Gerecht, op basis
van een nog in te dienen wetgevingsverzoek van het Hof van Justitie, mits dat door het
Europees Parlement en de Raad wordt goedgekeurd.

- vanaf september 2019: verhoging van het aantal rechters met 9.
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10. Tijdens de fasen 1 en 2 zouden er per extra rechter drie referendarissen zijn. Zoals in

overweging 9 staat vermeld en met het Hof van Justitie is overeengekomen, zou de derde fase

geen extra administratieve kosten met zich meebrengen (geen werving van extra referenda-

rissen en assistenten).

11. Een ander onderdeel van het politieke compromis is dat het Hof van Justitie jaarlijks cijfers

over zijn rechtsprekingswerkzaamheden zal presenteren, onder meer over de evolutie van het

aantal zaken waarin een hogere voorziening werd ingesteld, en, indien nodig, passende

maatregelen zal voorstellen. Voorts is overeengekomen de situatie van het Gerecht in de

tweede en de derde fase van de uitbreiding van het Gerecht te beoordelen en op basis daarvan,

indien nodig, bepaalde aanpassingen door te voeren, met dien verstande dat de aanpassingen

het aantal rechters ongemoeid laten maar betrekking kunnen hebben op andere aspecten van

de werking en de administratieve uitgaven van het Hof. Tot slot wordt van het Gerecht

verwacht dat het zijn interne organisatie en zijn reglement voor de procesvoering aan een

evaluatie zal onderwerpen en op basis daarvan de nodige maatregelen zal nemen en passende

voorstellen zal formuleren met het oog op tijdige goedkeuring door de Raad vóór de laatste

uitbreidingsfase in 2019.

12. De Raad is van oordeel dat deze hervorming van het Gerecht noodzakelijk is, gelet op de

achterstand met de hangende zaken en op de buitensporig lange duur van de procedures, die

in 2015 veel omvangrijker zijn dan in 2011, ten tijde van het oorspronkelijke wetgevings-

initiatief van het Hof voor 12 extra rechters. In 2010 bedroeg het aantal nieuwe zaken 636.

In 2014 waren er 912 nieuwe zaken, wat neerkomt op een stijging met ongeveer 43% in

4 jaar. Daardoor moeten partijen soms langer dan vier jaar wachten op een arrest, vooral

marktdeelnemers in zaken betreffende mededinging en overheidssteun, en blijven er

gedurende die tijd grote bedragen geblokkeerd die niet in de Europese economie kunnen

worden geïnjecteerd. Daarnaast zijn er naar aanleiding van met vertraging gewezen arresten

al vorderingen tot schadevergoeding tegen de Unie ingesteld. Behalve reputatieschade voor

de Europese Unie wegens het niet-naleven van haar eigen Handvest van de grondrechten,

veroorzaakt het ontbreken van een hervorming van het Gerecht zodoende tevens aanzienlijke

kosten voor de Europese economie en de Europese belastingbetalers.
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13. Tegen die achtergrond is een verhoging van het aantal rechters met 21 gerechtvaardigd.

Vergeleken bij de stijging van het aantal zaken met 43% bedraagt de extra verhoging van het

aantal rechters, zoals voorgesteld in het standpunt in eerste lezing van de Raad, slechts 22%

(van 40 tot 49); de 7 van het Gerecht voor ambtenarenzaken overgehevelde ambten kunnen

buiten beschouwing worden gelaten want wat de capaciteit van het Gerecht betreft, is deze

overheveling een nuloperatie aangezien het Gerecht vanaf 2016 tevens de werklast van het

Gerecht voor ambtenarenzaken zal overnemen (150 tot 200 zaken per jaar). Daarnaast zal ten

gevolge van nieuwe, al vastgestelde of thans ter tafel liggende wetgeving, het aantal voor het

Gerecht gebrachte zaken wellicht nog toenemen.

14. De afname van het aantal rechtscolleges van drie naar twee zal leiden tot een vereenvoudiging

van het justitiële systeem, leiden tot grotere samenhang van de jurisprudentie en zorgen voor

schaalvoordelen. Dankzij de hervorming wordt het specialiseren van kamers binnen het

Gerecht mogelijk, met navenante positieve gevolgen voor de productiviteit. Door de

hervorming zal het Gerecht ook in staat zijn zijn beraadslagingen meer te verdiepen, doordat

de beslissingen vaker zullen worden genomen door een kamer met vijf rechters in plaats van

met drie en doordat zo nodig de leden het Gerecht zal worden gevraagd als advocaat-generaal

op te treden.

15. De hervorming volgens het standpunt van de Raad in eerste lezing (zie hierboven onder

punten 10 en 11) zou op kruissnelheid een extra jaarlijkse kostprijs van  12,5 miljoen euro

netto inhouden, die dient te worden getoetst aan de extra jaarlijkse kostprijs van het

oorspronkelijke voorstel, die wordt geraamd op 11,2 miljoen euro voor 12 extra rechters en al

door het Europees Parlement is goedgekeurd in zijn standpunt in eerste lezing. Bijgevolg

komt het standpunt van de Raad in eerste lezing neer op een stijging met 20% van de algehele

kostprijs van de hervorming, vergeleken bij het voorstel van 2011, terwijl in diezelfde periode

het jaarlijks aantal nieuwe zaken van het Gerecht met 43% is toegenomen. Indien daarnaast

ook de kostprijs van niet-hervorming in beschouwing worden genomen, lijken de genoemde

kosten bescheiden en verantwoord te zijn.
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IV CONCLUSIE

16. De hervorming in de versie van het standpunt in eerste lezing van de Raad zou, indien zij

wordt vastgesteld, een duurzame oplossing over de lange termijn vormen voor de problemen

die de rechtscolleges van de Unie thans ondervinden, en deze colleges in staat stellen hun

taken te vervullen binnen het tijdsbestek en volgens de kwalitatieve normen die de Europese

burgers en bedrijven mogen verwachten in een Unie die op de rechtsstaat is gebaseerd.
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Betreft: Ontwerps tandpunt van de  Raad in eers te  lezing met he t oog op de  

vas ts te lling van een verordening van he t Europees  Parlement en de  Raad 
tot wijziging van Protocol nr. 3 be treffende  he t S ta tuut van he t Hof van 
Jus titie  van de  Europese  Unie  (eers te  lezing) 
- Vas ts te lling 
a) van he t s tandpunt van de  Raad 
b) van de  motivering van de  Raad 

 

1. Op 4 april 2011 heeft het Hof van Justitie aan de Raad een verzoek om wijziging van het 

Statuut van het Hof 1 toegezonden. Het verzoek is gebaseerd op artikel 254, eerste alinea, 

artikel 281, tweede alinea, van het VWEU en artikel 106 bis, lid 1, van het Euratom-Verdrag.

2. De Commissie heeft op 30 september 2011 advies uitgebracht 2.

3. Het Europees Parlement heeft op 15 april 2014 zijn standpunt in eerste lezing vastgesteld 3.

1 Doc. 8787/11.
2 Doc. 14769/11.
3 Doc. 8509/14.
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4. Het Comité van permanente vertegenwoordigers heeft op 17 juni 2015 zijn instemming 

bevestigd en besloten de Raad in overweging te geven:

- het standpunt van de Raad in eerste lezing, als vervat in document 9375/15, en de 

motivering van de Raad, als vervat in document 9375/15 ADD 1, als A-punt op de 

agenda van een komende zitting vast te stellen. De Britse delegatie zal tegenstemmen en 

de Belgische en de Nederlandse delegatie zullen zich van stemming onthouden;

- te besluiten de verklaringen van België en Duitsland in het addendum bij deze nota in 

de notulen van die zitting op te nemen.

- nota te nemen van de verklaring van het Hof van Justitie in het addendum bij deze nota.
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Betreft: Ontwerps tandpunt van de  Raad in eers te  lezing met he t oog op de  

vas ts te lling van een verordening van he t Europees  Parlement en de  Raad 
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= Verklaringen 

 

Verklaring van België

België acht het heel belangrijk dat de rechtscolleges van de Europese Unie goed functioneren. Wij 

kunnen ons volledig vinden in de doelstelling van de hervorming van het Statuut van het Hof van 

Justitie, namelijk: een structurele oplossing voor het probleem van de achterstand bij het Gerecht. 

Omdat dit belangrijk is, verzet België zich niet tegen het standpunt van de Raad. Wij onthouden ons 

niettemin van stemming omdat dit doel volgens ons op een andere manier beter had kunnen worden 

verwezenlijkt. Meer in het bijzonder zou het naar ons oordeel van goed beleid hebben getuigd 

indien was voorzien dat vóór de start van de derde fase eerst objectief wordt geëvalueerd welke 

behoeften er op dat moment bestaan.
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Verklaring van Duitsland

Het verheugt Duitsland dat er door het verdubbelen van het aantal rechters bij het Gerecht een 

structurele en duurzame hervorming komt die de buitensporige werklast van het Gerecht zal helpen 

te verlichten en ervoor zal zorgen dat de toegang tot de rechter in de Europese Unie binnen een 

redelijke termijn is gewaarborgd.

Duitsland is er zich tegelijkertijd van bewust dat het verhogen van het aantal rechters bij het 

Gerecht grote financiële gevolgen zal hebben voor de Uniebegroting. Duitsland hecht eraan dat de 

kosteneffectiviteit van de hervorming wordt gegarandeerd en de gevolgen voor de begroting tot een 

minimum worden beperkt, en verwelkomt in dat licht de inspanningen van het Hof om de situatie 

bij het Gerecht te evalueren in elke fase van de uitbreiding en eventueel de nodige aanpassingen in 

de administratieve uitgaven van het Hof door te voeren, zonder evenwel het aantal extra rechters te 

wijzigen. Duitsland kan zich ook vinden in de belofte van het Hof om geen nieuwe referendarissen 

of extra ondersteunend personeel te benoemen tijdens de derde fase (september 2019), wanneer het 

aantal rechters nog eens met negen wordt verhoogd.

Om de financiering van dit uitgebreide gerecht op lange termijn te schragen, zou Duitsland graag 

zien dat het Hof van Justitie alle maatregelen neemt die nodig zijn en dat het zich onder andere 

beraadt op de mogelijkheid om griffierechten in te voeren voor zaken voor de rechtbanken van de 

Europese Unie.

Verklaring van het Hof van Justitie

1. Als follow-up van de hervorming van het Gerecht stelt het Hof van Justitie voor om jaarlijks 

cijfers over zijn rechtsprekende werkzaamheden te presenteren, onder meer over de evolutie van het 

aantal zaken waarin een hogere voorziening wordt ingesteld, en, indien nodig, passende maat-

regelen voor te stellen.

2. In de tweede en de derde fase van de uitbreiding van het Gerecht zal de situatie bij het 

Gerecht worden geëvalueerd, hetgeen in voorkomend geval kan leiden tot bepaalde aanpassingen, 

met name op het gebied van de administratieve uitgaven van het Gerecht. 
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3. Tot slot herinnert het Hof van Justitie eraan dat het bij de goedkeuring van het herziene 

Reglement voor de procesvoering van het Gerecht in januari 2015, het Gerecht heeft verzocht om, 

vóór de eedaflegging van de eerste twaalf extra rechters, een voorstel in te dienen betreffende de 

oprichting van gespecialiseerde kamers binnen het Gerecht, en om zijn interne regels inzake de 

toebedeling van zaken in het Gerecht in overeenstemming te brengen met die van het Hof van 

Justitie.
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ADVIES VAN DE COMMISSIE 

van 30.9.2011 

inzake de door het Hof van Justitie ingediende verzoeken tot wijziging van zijn statuut 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en dan met name artikel 
257, eerste alinea, en artikel 281, tweede alinea, 

1. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft middels twee verzoeken van 28 
maart 2011 voorstellen gedaan tot wijziging van zijn statuut alsook tot goedkeuring 
van een verordening betreffende de rechters-plaatsvervangers bij het Gerecht voor 
ambtenarenzaken van de Europese Unie. Als gevolg van de inwerkingtreding van het 
Verdrag van Lissabon dienen deze bepalingen nu voor het eerst door het Europees 
Parlement en de Raad te worden goedgekeurd overeenkomstig de gewone 
wetgevingsprocedure. 

2. De voorgestelde wijzigingen hebben uiteenlopende gevolgen voor de drie 
rechterlijke instanties van het Hof van Justitie van de Europese Unie, te weten het 
Hof van Justitie, het Gerecht en het Gerecht voor ambtenarenzaken. 

3. Voor wat het Hof van Justitie als zodanig betreft, wordt met de wijzigingen beoogd 
de functie van vicepresident in het leven te roepen en het daarbij behorende 
takenpakket vast te stellen (nieuw artikel 9 bis en artikel 39, tweede alinea) en verder 
om de samenstelling van de Grote kamer te wijzigen (artikel 16, tweede alinea), het 
quorum voor beslissingen van de Grote kamer en de voltallige zitting te verhogen 
(artikel 17, derde en vierde alinea) en tot slot om de voorlezing van het rapport van 
de rechter-rapporteur ter terechtzitting af te schaffen (artikel 20, vierde alinea). 

4. Ten aanzien van het Gerecht wordt voorgesteld om een groot aantal rechters aan te 
stellen, te weten 39 (artikel 48), teneinde de verhoogde werkdruk en de daaruit 
voortvloeiende langere behandelingsduur te kunnen opvangen. 

5. Voor het Gerecht voor ambtenarenzaken vraagt het Hof om aanstelling van drie extra 
rechters-plaatsvervangers waarop beroep kan worden gedaan in geval van langdurige 
verhindering van een rechter (wijziging van artikel 62 quater en bijlage I van het 
statuut en goedkeuring van een verordening voor het Gerecht voor ambtenarenzaken 
in het bijzonder). 

6. Ten slotte wordt er een wijziging voorgesteld voor de drie rechterlijke instanties als 
geheel, te weten schrapping van de bepaling ten aanzien van de termijnen wegens 
afstand (afschaffing van artikel 45, eerste alinea). Dat leidt in concreto tot 
afschaffing van de forfaitaire termijn van tien dagen die momenteel nog bij de 
procedureduur wordt opgeteld. 

7. Het Hof stelt voor om een aantal van deze wijzigingen per direct van kracht te laten 
gaan, in het bijzonder de verhoging van het aantal rechters bij het Gerecht. Drie 
wijzigingen ten aanzien van het Hof van Justitie, te weten de nieuwe functie van 
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vicepresident, de wijziging van de samenstelling van de Grote kamer en de wijziging 
van het quorum voor de beslissingen, zouden daarentegen pas van kracht moeten 
gaan bij de eerstvolgende gedeeltelijke vervanging van het Hof. 

8. De Commissie is ingenomen met het initiatief van het Hof om wijzigingen aan zijn 
statuut ter goedkeuring voor te leggen aan de wetgever. De afgelopen jaren zijn de 
rechtszaken voor de gerechtelijke instanties van de Unie sterk van karakter veranderd 
en ook het aantal rechtszaken is sterk gestegen. Dit komt met name doordat het 
communautaire recht is uitgebreid met nieuwe aandachtsgebieden, alsook doordat er 
nieuwe lidstaten zijn toegetreden. De uitbreiding van de Unie heeft eveneens 
verstrekkende gevolgen gehad voor de interne structuur van de rechterlijke instanties. 
Daarbij springt vooral het grotere aantal leden en het grotere aantal talen dat tijdens 
rechtszaken gebezigd kan worden in het oog. Op de korte en middellange termijn 
kunnen er nog meer veranderingen tegemoet worden gezien, in het bijzonder als 
gevolg van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon. De organisatie van de 
rechterlijke instanties dient op al deze ontwikkelingen te worden afgestemd en ze 
dienen te worden voorzien van dienovereenkomstige middelen en procedures. 

9. In de toelichting bij de wijzigingsverzoeken voor het statuut geeft het Hof van 
Justitie een zeer gedetailleerde uiteenzetting van de huidige situatie, de daaruit 
voortvloeiende eisen ten aanzien van hervormingen, alsook van concrete oplossingen 
om aan deze eisen te voldoen. De Commissie onderschrijft het geschetste beeld in 
grote lijnen. 

10. Dat neemt niet weg dat de voorstellen van het Hof nauwkeurig tegen het licht moeten 
worden gehouden, omdat ze verregaande gevolgen kunnen hebben voor het wezen 
van de rechtspraak in de Unie. Wijziging van het statuut van een rechterlijke 
instantie is hoe dan ook een groot gebeuren, omdat dit statuut het wezenlijke 
fundament vormt voor de legitimiteit van haar uitspraken. Het statuut dient ter 
bescherming van de onafhankelijkheid, de onpartijdigheid en de autoriteit van de 
rechterlijke instantie. Tegelijkertijd dient het een doeltreffende toegang tot de 
rechtspraak mogelijk te maken door de doeltreffende en voortvarende werking ervan 
te bevorderen. 

11. De Commissie zet de wetgever hieronder gedetailleerd uiteen waarom zij de 
voorstellen van het Hof steunt, alsook om er op een aantal punten de nodige 
wijzigingen en aanvullingen op te geven. 

12. De Commissie is zich bewust van de financiële consequenties van de voorstellen van 
het Hof. Daarbij wil zij er echter met nadruk op wijzen dat enerzijds een 
doeltreffende juridische bescherming - met inbegrip van een redelijke procedureduur 
- van kardinaal belang is en dat anderzijds de minder direct zichtbare kosten van een 
haperende rechtspraak naar alle waarschijnlijkheid hoger zullen zijn dan een direct 
zichtbare verhoging van de begroting. 

 Wijzigingen ten aanzien van het Hof van Justitie 

13. Het lijkt gerechtvaardigd om voor wat het Hof van Justitie als zodanig betreft de 
functie van vicepresident in het leven te roepen. Zoals wordt aangegeven door het 
Hof, is de werklast van de president in de loop van de tijd sterk gestegen en lijkt het 
dus nuttig om deze te laten bijstaan of te vervangen door een vicepresident.  
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14. De president van het Hof vervult talloze functies die van cruciaal belang zijn voor de 
goede werking van het Hof. De Commissie wil in dit verband wijzen op het grote 
belang van een voortvarende afhandeling van kort gedingen en beroepen tegen 
uitspraken in kort geding, iets waarvoor de president van het Hof de 
hoofdverantwoordelijkheid draagt. Het is van cruciaal belang, zowel in eerste aanleg 
als in hogere voorziening, dat verzoeken tot schorsing of tot andere voorlopige 
maatregelen zo snel mogelijk in behandeling worden genomen. Zo niet, dan lopen 
zowel economische partijen als de lidstaten en de instellingen van de Unie het risico 
te worden gehinderd in hun functioneren. Meer dan eens werden hogere 
voorzieningen tegen beschikkingen in kort geding van het Gerecht pas na zeer lange 
tijd, soms meer dan een jaar, afgerond. Dergelijke lange termijnen vallen uiterst 
moeilijk te verenigen met het beginsel van doeltreffende voorlopige 
rechtsbescherming. De nieuwe functie van vicepresident zou kunnen helpen de 
situatie op dit vlak te verbeteren. 

15. Het is goed om de voorwaarden waaronder de president van het Hof zou kunnen 
worden vervangen door de vicepresident eens nader onder de loep te nemen. Volgens 
het voorstel van het Hof zou de president kunnen worden vervangen door de 
vicepresident “in geval van verhindering of wanneer het presidentschap vacant is, of 
op verzoek van de president”. Volgens de bewoordingen van artikel 9 bis zou de 
president over de bevoegdheid beschikken om - naast de gevallen waarin hij is 
verhinderd - in alle vrijheid te bepalen of hij zich voor taken van eender welke aard, 
of het nu om juridische, protocollaire of administratieve zaken gaat, laat vervangen 
door de vicepresident. In de tweede alinea van het nieuwe door het Hof voorgestelde 
artikel 39 staat ten aanzien van de kortgedingprocedure echter slechts dat de 
president vervangen wordt “in geval van verhindering”, dus niet op diens verzoek. 
Waarschijnlijk dienen de specifieke bepalingen van artikel 39 te worden 
geïnterpreteerd als een afwijking op de algemene regel in artikel 9 bis uit hoofde 
waarvan de president zich op diens verzoek kan laten vervangen.  

16. De Commissie acht het meer dan gerechtvaardigd dat ook in de toekomst de 
president degene is die instaat voor de voorlopige rechtsbescherming. De enige 
uitzondering daarop zou dan het specifieke geval zijn dat hij is verhinderd. Het zou 
geen goede zaak zijn indien het de president in kortgedingprocedures geheel vrij 
staat om zelf van geval tot geval te bepalen of hij zich al dan niet laat vervangen. De 
Commissie is echter van mening dat dit voor alle soorten rechterlijke activiteiten van 
de president geldt (dus niet alleen voor de bevoegdheid om uitspraak te doen in kort 
geding en in hogere voorziening in kort geding, maar ook voor het voorzitterschap 
van de terechtzittingen en de beraadslagingen in voltallige zitting en de Grote 
kamer). Als aanvullende waarborg tegen rechterlijke partijdigheid geniet het de 
voorkeur om de toewijzing van rechtszaken aan de president of de vicepresident te 
onderwerpen aan tevoren vastgestelde algemene criteria (beginsel van “recht op een 
bij de wet aangewezen rechter”) en niet ad hoc te laten plaatsvinden. De Commissie 
stelt dan ook voor om de vervanging van de president op “diens verzoek” uitsluitend 
mogelijk te maken voor protocollaire en administratieve bezigheden (waaronder het 
voorzitterschap van de algemene vergadering van het Hof). Met het oog daarop stelt 
zij de volgende formulering voor de tweede alinea van artikel 9 bis voor: 

De vicepresident staat de president van het Hof bij. Hij vervangt hem ingeval 
van verhindering of wanneer het presidentschap vacant is. Hij vervangt hem 



 

NL 4   NL 

eveneens op diens verzoek, behalve voor het voorzitterschap van de voltallige 
zitting en de Grote kamer en voor de in artikel 39 bedoelde functies. 

17. Ten slotte is de Commissie voor wat de benoeming van de vicepresident betreft 
voorstander van de door het Hof voorgestelde ambtstermijn van drie jaar met de 
mogelijkheid tot verlenging. Daarmee sluit de ambtstermijn van de vicepresident aan 
op die van de president van het Hof. 

18. Het tweede voorstel van het Hof betreft de samenstelling van de Grote kamer. 
Deze zou met twee rechters moeten worden uitgebreid tot een totaal van 15 rechters 
en de presidenten van de kamers van vijf rechters zouden er niet meer systematisch 
zitting in hebben. 

19. De Commissie is van mening dat een Grote kamer die zorg draagt voor de 
behandeling van complexe zaken en die zich over belangrijke principiële 
vraagstukken buigt, van essentieel belang is voor een harmonieuze ontwikkeling van 
de jurisprudentie van het Hof. Niet alleen weegt op die manier de mening van een 
groot aantal rechters van het Hof mee, maar tevens kan zo de continuïteit van de 
jurisprudentie door de tijd heen worden gewaarborgd. Bovendien kan momenteel de 
samenhang tussen de uitspraken van deze verschillende onderdelen van het Hof 
worden gewaarborgd dankzij het feit dat de presidenten van de kamers van vijf 
rechters permanent zitting hebben in zowel de Grote kamer als de kamer die zij 
voorzitten.  

20. In een Hof van 27 leden kunnen de hierboven beschreven doelstellingen beter 
worden gerealiseerd met een Grote kamer van 15 rechters. Dat geldt tevens voor de 
systematische aanwezigheid van de vicepresident. Deze wijzigingen dienen dan ook 
te worden gesteund.  

21. Ten aanzien van de voorgestelde afschaffing van de systematische aanwezigheid van 
de presidenten van de kamers van vijf rechters is het daarentegen moeilijk vast te 
stellen wat daar nu echt de meerwaarde van is. Uiteraard zou hiermee een deel van de 
grote werklast van de schouders van deze presidenten worden weggenomen. Ook 
zouden andere rechters op deze manier vaker kunnen deelnemen aan de 
werkzaamheden van de Grote kamer, hetgeen leiden zou tot een betere afspiegeling 
van de diversiteit van de lidstaten en de grote verscheidenheid aan nationale 
rechtsstelsels. Aan de andere kant zou de samenstelling van de Grote kamer als 
gevolg van deze hervorming sterker gaan variëren (slechts twee permanente leden op 
een totaal van vijftien, tegen de huidige vijf op een totaal van dertien). Dat brengt de 
nodige risico's met zich op het vlak van de coherentie en de stabiliteit van de 
jurisprudentie van de Grote kamer. Bovendien zijn de presidenten van de kamers van 
vijf rechters dan niet meer volledig geïnformeerd over de beslissingen van de Grote 
kamer, want elke keer als zij er geen zitting in hebben, zijn ze niet meer direct 
betrokken. 

22. De Commissie ziet wat dit betreft mogelijkheden voor een lichte aanpassing van het 
voorstel van het Hof. Met deze aanpassing wordt beoogd de Grote kamer een 
stabielere samenstelling te geven en tegelijkertijd de met deze hervorming beoogde 
doelstellingen tot stand te brengen. 
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23. Deze aanpassing zou bestaan in de handhaving van de door het Hof voorgestelde 
samenstelling onder toevoeging van de extra regel dat de drie presidenten van de 
kamers van de vijf rechters te allen tijde in de Grote kamer zitting hebben.  

24. Het Reglement voor de procesvoering omvat in dat geval regels ten aanzien van de 
mate van betrokkenheid van rechters bij zaken, waarschijnlijk in de vorm van een 
systeem met twee rouleringslijsten (in plaats van de huidige enkele rouleringslijst), 
een lijst met de presidenten van de kamers van vijf rechters, alsook een lijst met de 
overige rechters. De tweede alinea van artikel 16 zou er dan als volgt uitzien: 

De Grote kamer bestaat uit vijftien rechters. Zij wordt voorgezeten door de 
president van het Hof en bestaat verder uit de vicepresident, drie presidenten 
van de kamers van vijf rechters en andere rechters. De drie presidenten van de 
kamers van vijf rechters en de overige rechters worden aangewezen 
overeenkomstig het Reglement voor de procesvoering. 

25. De Commissie is voorstander van de door het Hof voorgestelde verhoging van het 
quorum voor de beslissingen van de Grote kamer (elf rechters) en de voltallige 
zitting (zeventien rechters).  

26. Ten slotte wordt met de wijziging van artikel 20 ter afschaffing van de voorlezing 
van het rapport van de rechter-rapporteur ter terechtzitting een regel afgeschaft die 
toch al in onbruik was geraakt. De Commissie zal zich er dus niet tegen verzetten. 

27. Al met al steunt de Commissie alle voorstellen ten aanzien van het Hof van Justitie, 
met dien verstande dat zij voorstelt om: 

• nader af te bakenen wanneer de president van het Hof zich kan laten vervangen 
door de vicepresident; 

• de samenstelling van de uitgebreide Grote kamer stabieler te houden. 

 Wijzigingen ten aanzien van het Gerecht 

28. Het Hof is ervan doordrongen dat het aantal momenteel voor het Gerecht aanhangige 
zaken snel moet worden teruggebracht en de behandelingsduur van zaken ingekort. 
Het Hof heeft, zoals het in zijn toelichting bij de wijzigingsverzoeken aangaf, moeten 
kiezen tussen de twee verschillende door de Verdragen geboden hervormingspaden, 
te weten verhoging van het aantal rechters of inrichting van een aantal 
gespecialiseerde gerechten. Het Hof kiest voor verhoging van het aantal rechters bij 
het Gerecht, en wel tot een aantal van 39. 

29. De Commissie sluit zich onder voorbehoud van de hiernavolgende overwegingen aan 
bij deze keuze van het Hof. In de allereerste plaats vraagt het momenteel grote aantal 
bij het Gerecht aanhangige zaken om een snelle oplossing. Alleen dankzij 
onmiddellijke verhoging van het aantal rechters kan immers onder gebruikmaking 
van de reeds bestaande administratieve structuren de toevloed van nieuwe zaken in 
goede banen worden geleid en de grote hoeveelheid reeds aanhangige zaken 
afgehandeld. Met de oprichting van een of meerdere gespecialiseerde rechterlijke 
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instanties kan dat pas na relatief lange tijd1. Bovendien vragen de fluctuaties in het 
aantal geschillen waarover het Gerecht zich moet buigen om een flexibele oplossing. 
Als gevolg van de ontwikkelingen in het afgeleide recht ontstaan er regelmatig 
nieuwe categorieën geschillen. Het is moeilijk om van tevoren het belang van de 
individuele categorieën in te schatten en ook hoe lang een dergelijke categorie in 
stand blijft. De laatste jaren werd de REACH-verordening vaak genoemd als 
mogelijke bron van talloze rechtszaken, maar de laatste tijd zien we eigenlijk vooral 
een sterke stijging van het aantal bezwaren tegen sanctiebeschikkingen tegen 
personen of rechtspersonen krachtens mechanismen in het kader van het 
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid. Op soortgelijke wijze is het 
moeilijk om van tevoren een inschatting te maken van de mogelijke effecten van de 
oprichting van talloze agentschappen, met name op financieel vlak. Gezien deze 
onvoorspelbare schommelingen heeft de Commissie het idee dat de oprichting van 
nieuwe rechterlijke instanties niet de beste oplossing is, in ieder geval niet op dit 
moment. In tegendeel, dit alles vraagt om een flexibelere oplossing, bijvoorbeeld 
oprichting van gespecialiseerde kamers binnen het Gerecht. Meer daarover volgt 
verderop in onderhavig advies. Bovendien lijkt de inrichting van gespecialiseerde 
rechterlijke instanties geen duurzame oplossing te zijn voor de algehele overbelasting 
van het Gerecht, een probleem dat niet alleen zijn weerslag heeft op bepaalde 
kwesties, maar dat vooral complexe zaken op bijvoorbeeld het vlak van de 
mededinging of het toezicht op staatssteun treft. 

30. Het is uiteraard geen eenvoudige zaak om afdoende vast te stellen hoeveel extra 
rechters er precies nodig zijn, maar met twaalf extra rechters - waarmee vier extra 
kamers tot stand zouden kunnen worden gebracht - zou het Gerecht toch in ieder 
geval substantieel meer zaken moeten aankunnen. 

31. Voor de voorgestelde wijziging van artikel 48 van het statuut is tevens een wijziging 
van artikel 47 nodig. Momenteel maakt artikel 47 namelijk een aantal bepalingen van 
het statuut ten aanzien van het Hof tevens toepasselijk op het Gerecht en diens leden, 
met name artikel 9, eerste alinea. Daarin staat geschreven: “De gedeeltelijke 
vervanging van de rechters, die om de drie jaar plaatsvindt, heeft beurtelings 
betrekking op veertien en op dertien rechters”. Op het moment dat het Gerecht een 
ander aantal rechters krijgt dan het Hof, kan deze bepaling dus niet meer rechtstreeks 
op het Gerecht worden toegepast. De Commissie stelt dan ook voor om het voorstel 
van het Hof als volgt te wijzigen: 

– toevoeging van een lid 6 bis met de volgende bewoordingen: 

 De eerste alinea van artikel 47 komt als volgt te luiden: 

 “Artikel 9 bis2, artikel 14, artikel 15, artikel 17, eerste, tweede, vierde en vijfde 
alinea, en artikel 18 zijn van toepassing op het Gerecht en zijn leden.” 

                                                 
1 Ter illustratie: tussen het voorstel tot oprichting van het Gerecht voor ambtenarenzaken (COM(2003) 

705 van 19 oktober 2003) en de daadwerkelijke aanvang van de werkzaamheden van het Gerecht 
(besluit van de President van het Hof van Justitie waarbij wordt vastgesteld dat het Gerecht voor 
ambtenarenzaken van de Europese Unie regelmatig is samengesteld, PB L 325 van 12 december 2005), 
lag meer dan twee jaar. 

2 Zie voor de aanvulling op de verwijzing naar artikel 9 bis, punt 39 van onderhavig advies. 
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– wijziging van punt 7 als volgt: 

 Artikel 48 komt als volgt te luiden: 

 ”Het Gerecht bestaat uit 39 rechters. 

 De gedeeltelijke vervanging van de rechters, die om de drie jaar plaatsvindt, heeft 
beurtelings betrekking op twintig en op negentien rechters.” 

32. De toevoeging van twaalf nieuwe rechters leidt niet alleen tot deze technische 
aanpassing, maar geeft ook aanleiding tot twee belangrijke vragen, te weten hoe de 
organisatie van een tot 39 rechters uitgebreid Gerecht moet worden vormgegeven, 
alsook hoe deze rechters benoemd moeten worden. Deze twee gedeeltelijk met elkaar 
samenhangende kwesties worden hieronder nader uiteengezet. 

33. De Commissie is wat betreft de interne organisatie van het Gerecht van mening 
dat er aanvullende wijzigingen van het statuut nodig zijn teneinde de impact van de 
verhoging van het aantal rechters op de doeltreffendheid van de werking van het 
Gerecht te optimaliseren. Deze wijzigingen zullen bovendien impliceren dat het 
Reglement voor de procesvoering van het Gerecht moet worden gewijzigd. 

34. De werking van het Gerecht is momenteel gebaseerd op strikte gelijkheid van de 
verschillende kamers die elk alle categorieën zaken behandelen op basis van 
automatische toerbeurten. De president van het Gerecht kan slechts bij hoge 
uitzondering van deze toerbeurten afwijken. Als gevolg van deze werkwijze moeten 
de rechters alle rechtsgebieden goed in hun vingers hebben, of het nu om het 
mededingingsrecht gaat, het intellectuele eigendomsrecht, landbouwgeschillen 
enzovoorts. De kamer voor hogere voorzieningen wordt bemand met een systeem 
van toerbeurten. 

35. De Commissie is van mening dat met een rechterlijke instantie van 39 rechters een 
dergelijke constellatie niet kan worden gehandhaafd. Als gevolg van een groter 
aantal kamers zal er naar alle waarschijnlijkheid een nog duidelijkere specialisatie 
naar type zaken tot stand komen. Van de meer dan 600 zaken die jaarlijks 
binnenkomen, krijgt elke rechter-rapporteur er straks ongeveer 15 te verwerken over 
de meest uiteenlopende onderwerpen.  

36. Er is dus waarschijnlijk een zekere specialisatie nodig per type zaak teneinde zaken 
doeltreffender en sneller te kunnen afhandelen. Dat moet dan wel gebeuren onder 
behoud van de souplesse om zich aan te passen aan nieuwe soorten geschillen. 

37. Het is dan wel aan het Gerecht om de nadere details van een dergelijke specialisatie 
neer te leggen in zijn Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, maar dat 
neemt niet weg dat het achterliggende principe ervan eveneens neergelegd moet 
worden in het statuut zelf. Op deze manier kan er namelijk voor worden gezorgd dat 
het ook op de lange termijn als zodanig toepassing vindt. Concreet zou het Gerecht 
een passend aantal gespecialiseerde kamers tot stand kunnen brengen, doch op z’n 
minst twee. Daartoe zou er tussen de eerste en de tweede alinea van artikel 50 van 
het statuut een extra alinea kunnen worden opgenomen met de volgende tekst: 

“Voor de behandeling van aandachtsgebieden waarvoor een groot aantal 
rechtszaken wordt aangespannen, beschikt het Gerecht over een passend 
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aantal gespecialiseerde kamers. Deze gespecialiseerde kamers worden belast 
met de zaken binnen de desbetreffende aandachtsgebieden. Het aantal 
gespecialiseerde kamers bedraagt twee of meer.” 

38. Wat de president van het Gerecht betreft, dient te worden vermeld dat binnen het 
huidige systeem het grootste deel van zijn tijd wordt opgeslokt door de behandeling 
van verzoeken om voorlopige maatregelen. Hij beschikt daardoor over onvoldoende 
tijd om geschillen breed aan te sturen. Bovendien beschikt hij maar over weinig 
bevoegdheden om voor een dergelijke aansturing te kunnen instaan. 

39. De Commissie zou dan ook willen aanbevelen om de president van het Gerecht te 
laten ondersteunen door een vicepresident, naar gelijkenis van het voorstel voor het 
Hof. Het volstaat daartoe om het nieuwe artikel 9 bis toepasselijk te maken op het 
Gerecht. Dat betekent dus dat er een verwijzing naar dit artikel moet worden 
toegevoegd aan artikel 47, eerste alinea. Tevens dient in dat geval het Reglement 
voor de procesvoering van het Gerecht te worden gewijzigd teneinde de 
bevoegdheden van de president ten aanzien van de aansturing van zaken en dan met 
name de verdeling over de rechters, uit te breiden 

40. Om deze wijziging nog meer effect te doen sorteren, zou de vicepresident mede 
belast kunnen worden met de huidige taak van de president om de stroom verzoeken 
om voorlopige maatregelen in goede banen te leiden. In dat geval zou artikel 47, 
eerste alinea, slechts naar de eerste alinea van artikel 9 bis verwijzen en zou er een 
nieuw artikel 48 moeten worden toegevoegd dat als volgt luidt: 

De vicepresident staat de president van het Gerecht bij. Hij vervangt hem 
ingeval van verhindering of wanneer het presidentschap vacant is. Hij 
vervangt hem tevens voor de in artikel 39 bedoelde functies onder de in het 
Reglement voor de procesvoering neergelegde voorwaarden. 

41. Ten slotte is de Commissie wat de praktische kant van de zaken betreft van mening 
dat, zodra er een principeakkoord bestaat over de verhoging van het aantal rechters, 
het Gerecht de nodige financiële middelen ter beschikking moet worden gesteld om 
per direct een groot aantal nieuwe referendarissen te kunnen rekruteren, dus zonder 
dat eerst op de goedkeuring en inwerkingtreding van de statuutwijzigingen gewacht 
wordt. Deze nieuwe referendarissen zouden dan voorlopig worden ondergebracht bij 
de huidige zittende rechters om vanuit die positie en in afwachting van de 
infunctietreding van de nieuwe rechters een aanvang te nemen met de behandeling 
van reeds hangende zaken. Na de infunctietreding van deze nieuwe rechters zouden 
ze onder hen kunnen overgaan. 

42. In verband met de verhoging van het aantal rechters bij het Gerecht werpt er zich een 
tweede kwestie op, namelijk die van de regels voor de benoeming van de rechters 
bij het Gerecht. Deze regels zijn in de Verdragen zelf vastgesteld. Net zoals bij het 
Hof van Justitie worden rechters benoemd in onderlinge overeenstemming tussen de 
regeringen van de lidstaten, en wel voor een periode van zes jaar (artikel 19, lid 2, 
VEU, alsook artikel 254, tweede alinea, VWEU). Artikel 254 bepaalt tevens dat elke 
drie jaar een deel van de rechters vervangen wordt. Het enige element dat bij statuut 
bepaald kan worden, is het aantal rechters (eerste alinea van artikel 254 VWEU), 
echter op voorwaarde dat het Gerecht uit ten minste één rechter per lidstaat bestaat 
(artikel 19, lid 2, VEU). 



 

NL 9   NL 

43. Aangezien de wetgever niet over de bevoegdheid beschikt om deze regels aan te 
vullen, is het aan de lidstaten om informeel een benoemingsysteem overeen te 
komen. Aangezien het aantal te benoemen rechters niet gelijk is aan het aantal 
lidstaten of een meervoud daarvan, lijkt een dergelijk systeem in de praktijk 
onontbeerlijk voor een snelle en conflictloze benoeming. 

44. De Commissie roept de lidstaten dan ook op om tegelijk met de goedkeuring van de 
statuutwijzigingen door de wetgever zelf een gemeenschappelijke verklaring aan te 
nemen met daarin een uiteenzetting van het door hen gekozen benoemingsysteem. 
Een dergelijke verklaring zou ter informatie kunnen worden gepubliceerd in het 
Publicatieblad van de Europese Unie. 

45. De Commissie acht het aanbevelenswaardig dat de lidstaten bij de totstandbrenging 
van het benoemingsysteem een aantal fundamentele doelstellingen voor ogen 
houden. Allereerst dienen alleen de voor de functie meest geschikte en meest 
gekwalificeerde kandidaten te worden aangesteld. Dit wordt reeds gedeeltelijk 
gewaarborgd door het advies van het krachtens artikel 255 VWEU in te stellen 
comité. Verder dient een zekere stabiliteit in de samenstelling van het Gerecht te 
worden gewaarborgd waarbij de mogelijkheden in verband met de vervanging van 
rechters zoveel mogelijk dienen te worden behouden. Aangezien de door het Gerecht 
behandelde zaken uiterst technisch van aard zijn en er binnen het Gerecht een steeds 
grotere behoefte aan specialisering bestaat, is het van belang dat de rechters die 
doeltreffend en gedegen werk hebben afgeleverd, herbenoemd kunnen worden. 
Indien de overgang van 27 naar 39 rechters een dergelijke mogelijkheid op losse 
schroeven zet, is het maar zeer de vraag of een dergelijke hervorming wel wenselijk 
is. Tegelijkertijd is de Commissie zich ervan bewust dat de lidstaten een dusdanig 
stelsel wensen dat de samenstelling van het Gerecht een betere afspiegeling vormt 
van alle uiteenlopende nationale rechtsstelsels. 

46. Het wordt als gevolg van de combinatie van de overgang van 27 naar 39 rechters en 
een gedeeltelijke vervanging van respectievelijk 20 en 19 rechters om de drie jaar 
naar alle waarschijnlijkheid veel moeilijker om al deze doelstellingen tezamen te 
bewerkstelligen. 

47. De Commissie ziet desalniettemin genoeg mogelijkheden voor een evenwichtige 
oplossing en derhalve legt zij de volgende twee alternatieve stelsels ter overweging 
aan de lidstaten voor.  

48. Het eerste model is gericht op de strikte gelijkheid van de lidstaten dankzij een 
egalitaire roulering, onder een zo optimaal mogelijk behoud van de mogelijkheden in 
verband met de vervanging van rechters. De twee basisprincipes van dit model zijn 
allereerst de vereiste dat er per nationaliteit van een bepaalde lidstaat ten minste een 
rechter en ten hoogste twee rechters in het Gerecht zitting moeten hebben. Ten 
tweede dienen ingeval er twee rechters van één nationaliteit in het Gerecht zitting 
hebben, hun mandaten slechts voor de helft, te weten drie jaar, samen te vallen 
(indien die twee mandaten samenvallen zou de onafhankelijkheid van deze rechters 
wel eens in het geding kunnen komen doordat zij met elkaar in concurrentie zouden 
kunnen komen voor een volgend mandaat). De benoeming van de rechters ziet er dan 
op basis van voornoemde twee principes als volgt uit: 
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• Er wordt een rouleringslijst opgesteld met daarop alle zevenentwintig lidstaten. 
Deze lijst kan ofwel tot stand worden gebracht middels loting, ofwel worden 
opgesteld overeenkomstig de vaste volgorde van artikel 3, lid 3, van protocol nr. 
36 bij de Verdragen. 

• Bij elke gedeeltelijke vervanging wordt dan allereerst gekeken van welke lidstaten 
er geen onderdaan tussen de twintig (respectievelijk negentien) rechters zit die 
halverwege zijn mandaat is. Uit deze lidstaten wordt er met voorrang een nieuwe 
rechter benoemd. Het kan daarbij ofwel om rechters gaan waarvan het mandaat 
verstrijkt (op voorwaarde dat zij een van de vastgestelde nationaliteiten hebben), 
ofwel om nieuwe rechters.  

• Vervolgens wordt ter vaststelling van de overige te benoemen rechters de eerder 
opgestelde rouleringslijst ter hand genomen met inachtneming van het beginsel 
dat er ten hoogste twee rechters per lidstaat kunnen zijn. Ook hier kan het ofwel 
gaan om rechters waarvan het mandaat verstrijkt (op voorwaarde dat zij over een 
van de vastgestelde nationaliteiten beschikken), ofwel om nieuwe rechters. 

• Bij de volgende gedeeltelijke vervanging wordt dan op dezelfde manier te werk 
gegaan, waarbij dan de volgende lidstaten op de lijst aan de beurt komen (dus 
vanaf de lidstaat die onmiddellijk volgt op die waarvan de vorige keer de laatst 
aangewezen rechter de nationaliteit had). 

• Alle aldus vastgestelde kandidaten worden vervolgens beoordeeld door het in 
artikel 255 VWEU bedoelde comité. Er wordt onder geen beding van het 
benoemingsysteem afgeweken, ongeacht het advies van het comité. Met andere 
woorden: indien een individuele kandidaat wordt afgewezen, heeft de lidstaat in 
kwestie het recht om een nieuwe kandidaat voor te dragen. 

49. Het tweede door de Commissie voorgestelde mogelijke model is dusdanig 
vormgegeven dat er een goed evenwicht bestaat tussen de doelstelling om alle 
nationale rechtsstelsels beter te vertegenwoordigen en de noodzaak van een beter 
gestructureerd Gerecht middels per onderwerp gespecialiseerde kamers. Met het oog 
hierop wordt in deze variant de helft van de nieuwe rechters (zes dus) benoemd 
volgens een procedure die voorziet in deze behoefte aan specialisatie. 

50. Net als in het eerste model is het basisprincipe dat er per nationaliteit van een 
bepaalde lidstaat ten minste een rechter en ten hoogste twee rechters in het Gerecht 
zitting hebben. De benoeming van de rechters ziet er dan als volgt uit: 

• Bij elke gedeeltelijke vervanging worden er drie rechters uitgekozen op basis 
van de juridische kwalificaties die vereist zijn om zitting te kunnen hebben in 
een van de nieuw op te richten gespecialiseerde kamers van het Gerecht. Het 
staat elke lidstaat vrij om daarvoor een kandidaat voor te dragen. De lidstaten 
kiezen op basis van een voorafgaand advies van het in artikel 255 VWEU 
bedoelde comité drie rechters uit deze kandidaten. De lidstaten verzoeken dan 
het comité om in zijn adviezen rekening te houden met de kwalificaties die 
verband houden met het werkgebied van de desbetreffende kamer, alsook om 
een rangorde op te stellen van de geschikt bevonden kandidaten. Om te 
voorkomen dat de benoeming geblokkeerd wordt of dat er vertragingen 
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optreden, dienen de lidstaten van tevoren af te spreken wat voor standpunt zij 
naar aanleiding van het advies van het comité zullen innemen. 

• De overige zestien of zeventien rechters worden dan benoemd aan de hand van 
het rouleringssysteem zoals omschreven in het eerste model, zij het met één 
klein verschil: indien in het kader van de gedeeltelijke vervanging in kwestie er 
op basis van een specifieke specialisatie reeds een onderdaan van een bepaalde 
lidstaat geselecteerd is, komt het recht van deze lidstaat dat het op basis van de 
rouleringslijst gehad zou hebben om een rechter voor te dragen, te vervallen. 

51. Ook de wijze waarop de twaalf extra rechters de eerste keer benoemd worden, moet 
worden vastgelegd. Gezien de huidige nijpende situatie kan niet worden gewacht op 
de eerstvolgende gedeeltelijke vervangingen in 2013 en 2016 waar dan bij elke 
gelegenheid zes nieuwe rechters zouden worden toegevoegd. Integendeel, de twaalf 
nieuwe rechters moeten zo snel mogelijk na de inwerkingtreding van de 
statuutwijziging worden aangesteld. Tegelijkertijd dient het mandaat van deze 
nieuwe rechters te worden afgestemd op die van de reeds aanwezige rechters. Dat is 
nodig om te voldoen aan het voorschrift van artikel 254 VWEU dat elke drie jaar een 
deel van de rechters vervangen moet worden. De Commissie stelt te dien einde voor 
om de duur van de aanstelling van de nieuwe rechters aan te passen aan het ritme van 
de reguliere gedeeltelijke vervangingen van rechters in het Gerecht, en wel door deze 
aanstelling te verlengen zo lang als nodig is. Om aan al deze voorwaarden te 
voldoen, zullen deze eerste nieuwe rechters hun functie logischerwijze langer 
uitoefenen dan de door de Verdragen voorgeschreven mandaatsduur van zes jaar. 

52. De Commissie is dan ook van mening dat het voorstel van het Hof moet worden 
uitgebreid met een overgangsbepaling teneinde de rechtszekerheid te kunnen blijven 
waarborgen. Enerzijds zou er in die overgangsbepaling worden gestipuleerd dat de 
nieuwe rechters per direct in functie treden, nog voordat hun eerste mandaat van zes 
jaar officieel een aanvang neemt. Anderzijds zou erin worden vastgelegd voor welke 
duur de nieuwe rechters worden aangesteld. Deze bepaling zou dan als nieuw lid 3 
van artikel 3 kunnen worden toegevoegd: 

3. De twaalf rechters die als gevolg van de inwerkingtreding van onderhavige 
verordening worden benoemd, treden in dienst onmiddellijk nadat zij de eed 
hebben afgelegd. Zes van deze twaalf worden via loting aangewezen en hun 
mandaat eindigt zes jaar na de eerste gedeeltelijke vervanging van het Gerecht 
volgend op de inwerkingtreding van onderhavige verordening. Het mandaat 
van de zes overige rechters eindigt zes jaar na de tweede gedeeltelijke 
vervanging van het Gerecht volgend op de inwerkingtreding van onderhavige 
verordening. 

53. Ten aanzien van de nationaliteit van de eerste twaalf nieuwe rechters stelt de 
Commissie voor om deze ofwel middels loting vast te stellen, ofwel om de volgorde 
van artikel 3, lid 3, van protocol nr. 36 bij de Verdragen aan te houden. 

 Wijzigingen ten aanzien van het Gerecht voor ambtenarenzaken 

54. Het Hof stelt voor om het statuut uit te breiden met de mogelijkheid om rechters-
plaatsvervangers te detacheren bij gespecialiseerde gerechten. Op die manier kan de 
afwezigheid van langdurig verhinderde rechters worden opgevangen. In concreto zou 
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deze mogelijkheid uitsluitend open moeten staan voor het Gerecht voor 
ambtenarenzaken en het Hof stelt een afzonderlijke verordening voor deze 
rechterlijke instantie voor. Op grond daarvan zou de Raad drie rechters-
plaatsvervangers benoemen uit het midden van voormalige leden van het Hof. Op het 
moment dat een rechter van het Gerecht tenminste drie maanden verhinderd is of 
naar alle waarschijnlijkheid verhinderd zal zijn, wordt dan op een van hen een beroep 
gedaan. 

55. De Commissie is zich bewust van het feit dat in een rechterlijke instantie met een 
beperkt aantal rechters de afwezigheid van een of meerdere leden de praktische gang 
van zaken ernstig kan verstoren. De voorgestelde oplossing hiervoor lijkt dan ook 
opportuun. 

56. Het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht voor ambtenarenzaken moet 
na goedkeuring van deze verordening worden gewijzigd, met name wat betreft de 
voorschriften ten aanzien van de samenstelling van de kamers en de toewijzing van 
zaken. De rechters-plaatsvervangers zullen hun bevoegdheden namelijk uitsluitend in 
het kader van specifiek aan hen toegewezen zaken uitoefenen, hetgeen impliceert dat 
zij niet zullen deelnemen aan het rouleringssysteem zoals vastgesteld in het 
Reglement voor de procesvoering. 

57. De Commissie wil graag enkele kanttekeningen bij de ontwerpverordening plaatsen, 
in concreto bij de artikelen 2 en 5. 

58. In artikel 2 zou het goed zijn om aan te geven in welke volgorde de rechters-
plaatsvervangers zouden worden opgeroepen in geval van officiële verhindering van 
een van de vaste rechters. De Commissie zou willen aanbevelen om deze kwestie 
vast te leggen in het besluit van de Raad ter vaststelling van de lijst van rechters-
plaatsvervangers. Daartoe zou er aan het einde van artikel 2, lid 1, eerste alinea, een 
als volgt luidende zin moeten worden toegevoegd: 

Deze lijst bepaalt de volgorde waarin de rechters-plaatsvervangers 
overeenkomstig lid 2, tweede alinea, worden opgeroepen. 

59. Verder dienen in artikel 2, lid 2, tweede alinea, na de woorden “roept de president 
van het Gerecht” de woorden “in de vastgestelde volgorde” te worden toegevoegd. 

60. In artikel 5 worden er met de bewoording “beëindiging van de ambtsuitoefening van 
de rechters-plaatsvervangers” feitelijk twee totaal verschillende situaties aangeduid: 
in de eerste en de derde alinea gaat het om de definitieve schrapping van de lijst, 
terwijl het in de tweede alinea om de daadwerkelijke uitoefening van de functies van 
een rechter-plaatsvervanger gaat die aangesteld blijft en als zodanig aanwezig blijft 
op de lijst, maar die zijn activiteiten als gevolg van de terugkeer van een verhinderde 
rechter weer neerlegt. De Commissie zou willen voorstellen deze twee verschillende 
situaties duidelijk te onderscheiden door er twee aparte artikelen aan te wijden. 

61. Verder wordt er ten aanzien van de terugkeer van een verhinderde rechter 
voorgesteld om het Gerecht (alle permanente rechters van het Gerecht bij elkaar of 
degene die de desbetreffende rechtsprekende formatie vormen?) het recht te geven 
om naar eigen inzicht te besluiten of een rechter-plaatsvervanger al dan niet in 
functie wordt gelaten tot aan de afsluiting van (het geheel of een deel van?) de zaken 
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waarbij deze betrokken is. Een dergelijke insteek roept de nodige vraagtekens op, 
aangezien deze kan leiden tot verzwakking van de onafhankelijkheid van de rechters-
plaatsvervangers. Dit hangt samen met het feit dat in dat geval de voortzetting van 
hun activiteiten na terugkeer van de verhinderde rechter in kwestie afhangt van het 
oordeel van de permanente rechters waarmee zij samenwerken. De Commissie acht 
een objectief criterium ter vaststelling van de zaken waarvoor de rechter-
plaatsvervanger ook na afloop van de verhindering van de rechter die hij vervangt 
kan aanblijven, dan ook noodzakelijk. De Commissie zou bijvoorbeeld willen 
voorstellen om een dusdanige regeling te treffen dat de rechter-plaatsvervanger in 
functie kan blijven tot aan de afsluiting van de aan hem toegewezen zaken. Op die 
manier kan worden gezorgd voor een stabielere samenstelling van de rechtsprekende 
formaties. De Commissie zou dan ook willen voorstellen om artikel 5 van de 
verordening als volgt te wijzigen: 

 Artikel 5 

 Doorhaling van de naam van een rechter-plaatsvervanger op de in artikel 2, 
lid 1, eerste alinea, bedoelde lijst vindt plaats na diens overlijden of ontslag of 
anderszins door het besluit om hem van zijn ambt te ontheffen onder de in 
artikel 6, eerste en tweede alinea, van het statuut bepaalde voorwaarden. 

 Iedere rechter-plaatsvervanger wiens naam op de in artikel 2, lid 1, eerste 
alinea, bedoelde lijst is doorgehaald, wordt volgens de in die bepaling 
geregelde procedure vervangen voor de rest van de geldigheidsduur van die 
lijst. 

 Artikel 5 bis 

 De ambtsuitoefening van de rechter-plaatsvervanger eindigt doordat de 
rechter die hij vervangt, niet langer verhinderd is. In de zaken die aan hem zijn 
toegewezen, blijft de rechter-plaatsvervanger echter zijn ambt uitoefenen totdat 
deze zijn afgedaan. 

Wijzigingen ten aanzien van alle rechterlijke instanties 

62. Het laatste voorstel van het Hof betreft afschaffing van de forfaitaire termijn van tien 
dagen omdat daar gezien alle nieuwe technologieën geen rechtvaardiging meer voor 
zou bestaan. 

63. De forfaitaire termijn van tien dagen dient inderdaad niet meer het ooit beoogde doel, 
te weten compensatie voor de verzendtijd van poststukken naar de rechterlijke 
instanties. Dat neemt echter niet weg dat deze aanvullende termijn soms uiterst nuttig 
is. Partijen en belanghebbenden beschikken dankzij deze termijn namelijk over 
afdoende tijd om hun memories of schriftelijke opmerkingen te kunnen neerleggen. 

64. Voor de Commissie zijn er geen urgente redenen voor een dergelijke wijziging. Voor 
haar zou handhaving van het huidige systeem dus geen enkel bezwaar vormen. 
Anderzijds zou zij er ook geen enkele moeite mee hebben indien uiteindelijk toch 
voor afschaffing van de termijn wegens afstand gekozen wordt. 
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65. Dat neemt niet weg dat de Commissie zou willen aanbevelen om in het laatste geval 
de in het statuut weergegeven termijnen als volgt te verlengen3. 

• De termijn van twee maanden voor de neerlegging van schriftelijke 
opmerkingen naar aanleiding van een prejudiciële beslissing (artikel 23, tweede 
alinea, van het statuut) zou gezien de veelal complexe voorbereiding die 
dergelijke opmerkingen veelal vereisen, moeten worden verlengd tot tien 
weken, in het bijzonder ten behoeve van de lidstaten en de instellingen. 

• De termijn van twee maanden voor het instellen van hogere voorzieningen 
tegen bepaalde beslissingen van het Gerecht (artikel 56, eerste alinea) of van 
het Gerecht voor ambtenarenzaken (artikel 9, eerste alinea, van bijlage I) zou 
eveneens moeten worden verlengd tot tien weken, aangezien de desbetreffende 
partijen binnen die periode achtereenvolgens de principebeslissing moeten 
nemen om hogere voorzieningen in te stellen (hetgeen om interne procedurele 
redenen even kan duren) en deze hogere voorzieningen op schrift moeten 
stellen. 

• De termijn van twee weken voor het instellen van hogere voorzieningen tegen 
een afwijzing van het Gerecht of het Gerecht voor ambtenarenzaken van een 
verzoek tot interventie (artikel 57, eerste alinea, en artikel 10, eerste alinea, van 
bijlage I) zou moeten worden verlengd tot drie weken. 

66. Ook andere in de reglementen voor de procesvoering van de rechterlijke instanties 
vastgelegde termijnen zouden moeten worden verlengd: 

• zeven dagen voor het neerleggen van een verzoek tot indiening van een repliek 
of een aanvullende memorie na een repliek in het kader van een incidentele 
hogere voorziening (artikel 117, lid 1, en lid 2, laatste zin, van het Reglement 
voor de procesvoering van het Hof en artikel 143, lid 1, en lid 2, laatste zin, 
van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht); 

• één maand voor het indienen van opmerkingen naar aanleiding van een 
heroverweging (artikel 123 sexto, tweede alinea, van het Reglement voor de 
procesvoering van het Hof); 

• twee maanden voor het indienen van opmerkingen naar aanleiding van een 
prejudiciële verwijzing in verband met de EVA (artikel 123 octavo, derde 
alinea, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof). 

67. Ten slotte zou het wenselijk zijn indien in ruil voor afschaffing van de termijn 
wegens afstand de proceduretermijnen zowel gedurende de eerste twee weken van 
augustus alsook tussen 20 december en 3 januari zouden worden opgeschort. Juist 
gedurende dergelijke rechterlijke vakanties wordt het immers uiterst moeilijk om te 
voldoen aan de met tien dagen verkorte termijnen. 

                                                 
3 De in de Verdragen zelf bepaalde termijnen, zoals de termijn van twee maanden voor het instellen van 

een beroep tot nietigverklaring (artikel 263 VWEU) of de termijn van een maand zoals neergelegd in 
artikel 269 VWEU, kunnen niet worden gewijzigd. 
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Conclusie 

De Commissie brengt een positief advies uit over de door het Hof voorgestelde wijzigingen 
van het statuut, onder voorbehoud van de in punt 16, 23 en 24, 31, 37, 40, 52, 58, 59, 61 en 65 
van onderhavig advies weergegeven wijzigingen, alsook op voorwaarde dat de lidstaten een 
systeem overeenkomen ten aanzien van de benoeming van rechters van het Gerecht. 

Onderhavig advies wordt ingediend bij het Europees Parlement en de Raad. 
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