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Hoogste nationale rechters zijn hoogste nationale rechters(1). Hogere rechters 
dan hoogste rechters zijn er nationaal niet. Er zijn echter wel supranationale 
Europese rechters, aan wier uitspraken hoogste nationale rechters gebonden 
kunnen zijn. In die gevallen zijn hoogste nationale rechters dan niet daadwer-
kelijke hoogste rechters. De aanwezigheid en rol van supranationale rechters 
kan van belang zijn voor de positie en de rol van hoogste nationale rechters, 
zoals het Hof van Cassatie en de Hoge Raad.

De hoeveelheid EU-recht is de laatste decennia aanzienlijk gegroeid. Ook 
op het terrein van het privaatrecht is een grote hoeveelheid EU-recht van 
kracht geworden. Dat raakt het Belgische en Nederlandse privaatrecht in niet 
geringe mate(2). Hoogste nationale rechters in de lidstaten van de Europese 
Unie moeten dan ook rekening houden met het Unierecht. De rol van hoogste 
rechters is als het ware uitgebreid met de dimensie van het Unierecht. Ik ga 
hierna in op enkele facetten van die dimensie die de rol en/of de positie van 
hoogste nationale rechters betreffen. 

(1)  In deze “De Redactie Privaat” beperk ik me tot hoogste rechters die oordelen over privaat-
rechtelijke kwesties. De invloed en rol van de rechtspraak uit Straatsburg laat ik hier buiten 
beschouwing.
(2)  Zie bijvoorbeeld voor het Belgische recht I. Samoy, V. Sagaert en E. Terryn (red.), Invloed 
van het Europese recht op het Belgische privaatrecht (Antwerpen: Intersentia 2012). Voor 
het Nederlandse privaatrecht kan onder veel meer gewezen worden op A.S. Hartkamp en 
C.H. Sieburgh, L.A.D. Keus, J.S. Kortmann en M.H. Wissink (eds.), The influence of EU 
Law on National Private Law (Deventer: Kluwer 2014); A.S. Hartkamp en C.H. Sieburgh, 
L.A.D. Keus, J.S. Kortmann en M.H. Wissink (red.), De invloed van het Europese recht op 
het Nederlandse privaatrecht (Deventer: Kluwer 2014) en M.H. wiSSinK, Richtlijnconforme 
interpretatie van burgerlijk recht, diss. Leiden 2001 (Deventer: Kluwer: 2001).

* Hoogleraar Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht, Universiteit Leiden.
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I.  EUROPESE ANTWOORDEN OP VRAGEN UIT ANDERE 
LIDSTATEN

Europese rechtspraak naar aanleiding van prejudiciële vragen van het Hof 
van Cassatie of de Hoge Raad kan allereerst relevant zijn voor die hoogste 
rechtscolleges. Dat geldt daarnaast evenzeer voor antwoorden op vragen van 
rechters uit andere lidstaten. Voorts kunnen ook Europese beslissingen op 
vragen die door rechters in andere lidstaten zijn gesteld voor hoogste nationale 
rechters relevant zijn. Europese rechtspraak kan soms zelfs tot koerswijziging 
door hoogste nationale rechters leiden. In zijn rechtspraak over de ambts-
halve beoordeling van oneerlijke bedingen, waaraan een Europese regeling 
ten grondslag ligt, gaat de Hoge Raad bijvoorbeeld uitgebreid in op Europese 
arresten die niet gewezen zijn naar aanleiding van vragen uit Nederland(3).

II.  EEN EXTRA AFWEGING: VRAGEN STELLEN?

De Europese dimensie impliceert dat hoogste nationale rechters zich in 
bepaalde zaken moeten afvragen of ze vragen stellen aan het Europese Hof van 
Justitie. Waar het gaat om vragen van EU-recht hebben het Hof van Cassatie 
en de Hoge Raad niet het laatste woord. Indien nodig moeten bedoelde hoogste 
nationale rechters een vraag over uitleg van EU-recht aan het Hof van Justitie 
voorleggen. Het criterium voor die afweging is bekend. Bij een zogenaamde 
acte clair hoeven er geen vragen over uitleg van EU-recht te worden gesteld. 
Daarvan is sprake als de toepassing van het Unierecht zo voor de hand ligt 
dat dat daarover geen redelijke twijfel kan bestaan(4). En ook bij een zoge-
noemde acte éclairé hoeft de nationale rechter zich niet tot Luxemburg te 
wenden. Dat is aan de orde indien de betreffende vraag zakelijk gelijk is 
aan een vraag die in een gelijksoortig geval voorwerp van een prejudiciële 
beslissing bij het Europese hof is geweest, of waarover vaste rechtspraak 
van dat hof bestaat(5).

Soms zal het duidelijk zijn dat een kwestie aan het Hof van Justitie moet 
worden voorgelegd. Het kan helder zijn dat een voorliggend geval niet aansluit 
bij gevallen waarover het Hof van Justitie eerder besliste. Zo heeft de Hoge 
Raad in november 2019 geoordeeld dat hij zich tot het Europese hof zal 
wenden met de vraag of (kort gezegd) tussen een consument en een drink-
waterbedrijf een overeenkomst tot stand is gekomen dan wel sprake is van 

(3)  Zie bijvoorbeeld HR 26 februari 2016, Ebecek/Stichting Trudo, uitspraken.rechtspraak.
nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2016:340 = NJ 2017/214, met noot H.B. KranS.
(4)  Zie o.m. HvJ 9 september 2015, Van Dijk en X, curia.europa.eu/juris/documents.
jsf?num=C-72/14. 
(5)  Zie o.m. F. amtenBrinK en H.H.B. Vedder, Recht van de Europese Unie (Den Haag: Boom 
Ju (6) 2017), 286 en de aldaar genoemde rechtspraak.
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ongevraagde levering van drinkwater(6). De Hoge Raad overweegt met zoveel 
woorden waarin deze zaak afwijkt van eerdere zaken waarin het Hof van 
Justitie besliste(7). Eerder in 2019 heeft de Hoge Raad zich tot het Europese 
hof gewend met een vraag over de bevoegdheid van de Nederlandse rechter 
inzake vorderingen tot opheffing van in België gelegd conservatoir derden-
beslag en een verbod om opnieuw conservatoir beslag te leggen(8). De Hoge 
Raad overweegt dat over de juiste uitleg van de relevante bepaling in de 
Brussel Ibis-Verordening redelijkerwijs twijfel kon bestaan(9).

III.  SOMS EEN ZOEKTOCHT NAAR DUIDELIJKHEID OF 
ONDUIDELIJKHEID

Soms kan het lastig te bepalen zijn of sprake is van een acte claire of acte 
éclairé(10). Dat kan complex zijn, omdat er niet duidelijk is of twijfel heerst 
over toepassing van een Unierechtelijke regeling. Ook zou het kunnen dat de 
rechtspraak van het Luxemburgse hof, al dan niet op het eerste oog, zodanig 
stevig in het nationale recht ingrijpt dat de vraag aan de orde is of die recht-
spraak wel aldus is bedoeld. Zo wendde het Hof van Cassatie zich in 2018 
in de zaak Karel de Grote Hogeschool tot het Luxemburgse hof met (onder 
meer) een vraag die zag op een rechterlijke bevoegdheid of verplichting 
tot ambtshalve toetsing van algemene voorwaarden bij vorderingen tegen 
een consument in verstekzaken(11). Het Europese hof besliste vervolgens 
dat een nationale rechter die uitspraak doet bij verstek en die op grond van 
nationale procedureregels bevoegd is ambtshalve na te gaan of het beding 
waarop de vordering steunt in strijd is met de nationale regels van openbare 
orde, gehouden is ambtshalve na te gaan of de overeenkomst waarin dat 
beding is opgenomen binnen de werkingssfeer van de richtlijn valt, en of dat 

(6)  HR 8 november 2019, uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=E-
CLI:NL:HR:2019:1730= NJ 2020/19. Uitleg van bepalingen uit de Richtlijn 
consumentenrechten, de Richtlijn en de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken staat centraal 
in dit arrest.
(7)  Rechtsoverweging 3.11.1.
(8)  HR 22 februari 2019, uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=E-
CLI:NL:HR:2019:292= NJ 2019/100. De zaak draait om uitleg van een aantal bepalingen 
van Verordening Brussel Ibis.
(9)  Rechtsoverweging 4.3.6.
(10)  Zie bijvoorbeeld H.B. KranS, “Een acte clair, toch?”, NTBR 2018/23.
(11)  HvJ EU 17 mei 2018, ECLI:EU:C:2018:320, Karel de Grote Hogeschool/Kuijpers, curia.
europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-147/16. Het Europese hof antwoordde dat een natio-
nale rechter die uitspraak doet bij verstek en die op grond van de nationale procedureregels 
bevoegd is ambtshalve na te gaan of het beding waarop de vordering steunt in strijd is met de 
nationale regels van openbare orde, gehouden is ambtshalve na te gaan of de overeenkomst 
waarin dat beding is opgenomen binnen de werkingssfeer van die richtlijn valt en, in voor-
komend geval, of dat beding eventueel oneerlijk is. 
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beding eventueel oneerlijk is. In België is dit arrest geenszins onopgemerkt 
gebleven(12). 

Indien over de juiste toepassing van het Unierecht geen redelijke twijfel 
kan bestaan, kan de hoogste nationale rechter afzien van het stellen van 
prejudiciële vragen. Bij de vraag of zich een dergelijk geval voordoet, moet 
rekening worden gehouden met de eigen kenmerken van het gemeenschaps-
recht, de bijzondere moeilijkheden bij de uitlegging ervan en het gevaar 
van uiteenlopende rechtspraak binnen de Unie, zo besliste het Europese Hof 
onder meer in september 2015(13). Zou de nationale rechter moeten bezien 
of de rechterlijke instanties in andere lidstaten ook zouden oordelen dat er 
geen redelijke twijfel kan bestaan? A.-G. Wahl heeft bepleit dat rechters die 
in laatste aanleg beslissen, er voor zichzelf van overtuigd moeten zijn dat 
andere rechters het met hen eens zouden zijn(14). Dat lijkt mij een meer reële 
benadering dan wanneer een nationale hoogste rechter pas een acte clair 
mag aannemen nadat hij is nagegaan of rechterlijke instanties in alle andere 
lidstaten evident tot dezelfde uitkomst zouden komen(15).

Ook in de zaak NZO/Alpro komt de verhouding tussen de nationale rechter en 
het Europese Hof aan de orde. De zaak betreft de uitleg van (een bijlage bij) 
Verordening 1308/2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening 
van de markten voor landbouwproducten. De Hoge Raad overweegt dat geen 
redelijke twijfel kan bestaan over een bepaalde uitleg, ook niet in het licht van 
de rechtspraak in andere lidstaten van de Europese Unie(16). Dat rechterlijke 
instanties in de diverse lidstaten soms tot uiteenlopende resultaten komen, is 
inherent aan het feit dat ook de omstandigheden van het geval een rol spelen, 
maar dat betekent volgens de Hoge Raad niet dat daarmee redelijke twijfel 
bestaat over de vraag hoe de relevante bepaling uit de Verordening moet 
worden uitgelegd(17). Mogelijke verschillen in uitkomst in gelijke zaken 
bij verschillende nationale gerechten impliceren nog niet, zo merkt annotator 
Verkade op, dat daarmee ook redelijke twijfel bestaat over de vraag hoe de 
toepasselijke EU-regels moeten worden uitgelegd.

(12)  Zie onder meer G. StraetmanS en J. BlocKx, “Evoluties op de kwalificatie van onderne-
ming van consument”, in G. Straetmans en R. Steennot (red.), Digitalisering van het recht en 
consumentenbescherming (Intersentia: Antwerpen 2019), 15 en v.; H. Swennen, “Onderwijs 
en consumentenrecht na het arrest Karel de Grote Hogeschool van het Hof van Justitie EU 
van 17 mei 2018”, TORB 2018-19/1-2, 15-29 en Jarich werBroucK, “Another Brick in the 
Wall: The Court’s Judgment in KdG/Susan Kuijpers”, 17 May 2018 [c-147/16]”, ERPL 2019, 
135-158.
(13)  HvJ 9 september 2015, Ferreira da Silvo e Britto, C-160/14. Vergelijk o.m. F. amtenBrinK 
en H.H.B. Vedder, Recht van de Europese, 287.
(14)  A.-G. Wahl, conclusie 13 mei 2015, voor de hoger gevoegde zaken C-72/14 (X) en C-197/14 
(Van Dijk), punt 67.
(15)  Zie B. KranS, NTBR 2018/23.
(16)  In zijn conclusie gaat A.-G. Drijber overigens (sub 3.51-3.53) onder meer in op de recht-
spraak in België.
(17)  HR 30 augustus 2008, NJ 2020/2, met noot D.W.F. VerKade.
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Een voorbeeld van een beslissing waarin een hoogste nationale rechter de 
opvatting in een ander land expliciet in zijn beschouwingen betrekt, biedt 
de Stichting Waarborgfonds Motorverkeer/Schadeverzekering-Maatschappij 
Bovemij. Centraal in deze procedure staat de uitleg van een bepaling in de 
WAM die is gebaseerd op de Gemeenschappelijke bepalingen behorende bij 
de Benelux-overeenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsver-
zekering inzake motorrijtuigen(18). De Hoge Raad overweegt gemotiveerd 
dat de relevante bepaling op een bepaalde manier moet worden uitgelegd en 
overweegt daarbij dat die uitleg overeenstemt met de uitleg die het Belgische 
Hof van Cassatie vanouds aan de relevante Benelux-bepalingen geeft(19). 
De Hoge Raad komt “mede gelet op de vermelde Belgische rechtspraak” tot 
het oordeel dat hij kan afzien van het stellen van een prejudiciële vraag aan 
het Benelux-Gerechtshof(20).

IV.  UITEENLOPENDE PARTIJVISIES

Er kunnen meer factoren zijn die meebrengen dat het niet eenvoudig is om te 
beslissen of een vraag aan een supranationale rechter moet worden gesteld. 
De situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen dat een van partijen zich op het 
standpunt stelt dat een vraag moet worden gesteld, maar dat de andere partij 
daar geen of onvoldoende aanleiding voor ziet. Het is dan vanzelfsprekend aan 
de nationale rechter om die knoop door te hakken. Ter illustratie kan worden 
gewezen op een zaak die leidde tot het arrest van de Hoge Raad van 21 decem-
ber 2018 waarin een cao-bepaling centraal stond die piloten verplichtte om 
op 56-jarige (of 57-jarige) leeftijd uit dienst te treden. Een aantal piloten had 
zich op het standpunt gesteld dat sprake was van leeftijdsdiscriminatie waarna 
zij een procedure aanspanden tegen een vliegtuigmaatschappij. Zij vorderden 
voor recht te verklaren dat de CAO-bepaling nietig was. De rechtbank en 
het gerechtshof wezen de vordering af. De Hoge Raad verwierp vervolgens 
het daartegen gerichte cassatieberoep(21). Interessant wordt het wanneer de 
piloten zich nadien opnieuw tot de civiele rechter wenden en onder meer een 
verklaring voor recht vorderen dat de Staat onrechtmatig jegens hen heeft 
gehandeld. Ter onderbouwing van deze vordering stellen zij onder meer dat 
de Hoge Raad ten onrechte heeft nagelaten prejudiciële vragen te stellen aan 
het Hof van Justitie. Nadat de rechtbank de vorderingen heeft afgewezen, 
verzoeken de piloten in hoger beroep het gerechtshof prejudiciële vragen te 

(18)  Trb. 1966, 178.
(19)  HR 22 december 2017, uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=E-
CLI:NL:HR:2017:3268, NJ 2018/226, met noot M.M. mendel, r.o. 3.3.2, alwaar de Hoge 
Raad onder meer verwijst naar de uitspraak van het Hof van Cassatie van 11 oktober 2000, 
P.00.0576, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=F-20001011-7.
(20)  R.o. 3.3.3. Dit voorbeeld wijkt in die zin af van de voorgaande situaties dat de uitspra-
ken van het Benelux-Gerechtshof ‘slechts’ het recht in drie landen betreffen.
(21)  HR 13 juli 2012, uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2012:BW3367 
= NJ 2012/547, met noot M.R. moK.
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stellen aan het Hof van Justitie. Het gerechtshof wijst dat verzoek af. Eisers 
gaan, wederom, in cassatie. Het gevolg is dat de Hoge Raad zich over zijn 
eigen eerdere arrest moet buigen en moet beoordelen of hij zich toen ten 
onrechte niet tot het Europese hof heeft gewend. De Hoge Raad verwerpt het 
cassatieberoep en verwijst daarbij gemotiveerd naar Europese rechtspraak 
in onder meer de zaak Cilfit. Tevens overweegt de Hoge Raad dat volgens 
de rechtspraak van het Hof van Justitie heeft te gelden dat een staat aanspra-
kelijk kan zijn voor schade als gevolg van de beslissing van een in laatste 
aanleg rechtsprekende nationale rechterlijke instantie die in strijd is met een 
regel van het recht van de Unie(22). Wel moet dan aan drie voorwaarden zijn 
voldaan, zo vat de Hoge Raad samen(23). Gelet op deze stand van zaken en 
de omstandigheid dat de Hoge Raad zich in ‘in staat achtte de tussen partijen 
bestaande geschilpunten te beslissen’, rustte destijds geen verplichting tot het 
stellen van prejudiciële vragen op hem, zo overweegt de Hoge Raad thans(24).

V.  HET FORMULEREN VAN DE PREJUDICIËLE VRAAG 

Indien de hoogste rechter besluit een prejudiciële vraag te stellen, is er vervol-
gens de fase van het formuleren van de vraag zelf. Ook dat kan complexer zijn 
dan het oogt. De vraag moet duidelijk zijn en, zoals wel genoemd is, ‘rijp’. 
Als de vraag aan het Europese hof niet helder is geformuleerd, kan dat tot 
miscommunicatie leiden. Heldere vragen kunnen onder meer voorkomen dat 
het Hof een onjuist beeld krijgt over het nationale recht(25). In dit verband is 
het bijvoorbeeld van belang dat nationale begrippen goed worden uitgelegd 
aan het Europese hof. Dat kan spraakverwarring en/of moeilijk te interprete-
ren uitspraken van het Hof van Justitie voorkomen. Wellicht zou de Europese 
beslissing in de discriminatiezaak Dekker uit 1990 dan in Nederland minder 
lastig uit te voeren zijn geweest(26). 

Ik sta hier slechts kort stil bij het aspect van het formuleren van de vraag, 
maar het is een voornaam onderdeel van hetgeen de dialoog tussen hoogste 

(22)  Onder verwijzing naar HvJ EG 30 september 2003, Köbler, ECLI:EU:C:2003:513, curia.
europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-224/01, punt 52.
(23)  Ten eerste strekt de geschonden rechtsregel ertoe particulieren rechten toe te kennen. Er 
is sprake van een voldoende gekwalificeerde schending. Ten derde bestaat er een rechtstreeks 
causaal verband tussen de schending van de op de staat rustende verplichting en de door de 
betrokkenen geleden schade (de Hoge Raad verwijst hier naar het arrest Köbler, punt 51).
(24)  HR 21 december 2018, uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=E-
CLI:NL:HR:2018:2396, r.o. 3.3.4 jo. r.o. 3.3.2.
(25)  Zie o.m. J. langer, The preliminary ruling procedure: old problems or new challenges?, 
oratie RU Groningen 2015.
(26)  HR 13 september 1991, NJ 1992/224, met noot P.A. Stein onder NJ 1992/225. Dit arrest 
is een vervolg op HvJ 8 november 1990, curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-177/88. 
In zijn genoemde NJ-noot onder het arrest van de Hoge Raad merkt Stein op dat de leer van 
het Hof van Justitie in theorie duidelijk moge zijn, maar dat er in de praktijk niet gemakke-
lijk mee valt te werken.
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nationale rechters en supranationale rechters zou kunnen worden genoemd. 
Ter illustratie kan in dit verband worden vermeld dat de Hoge Raad tegen-
woordig een tussenarrest wijst waarin partijen in de gelegenheid worden 
gesteld om te reageren op de voorgenomen vragen aan het Europese hof(27).

VI.  HET ANTWOORD VAN HET HOF VAN JUSTITIE

Het stellen van prejudiciële vragen impliceert dat er ook antwoorden uit 
Luxemburg komen. Dit duurt even, maar de reactie van het Europese hof 
komt natuurlijk wel. Het kan een antwoord zijn dat precies in het nationale 
stramien past, of niet. Indien het antwoord niet goed in het nationale recht 
past, zou een verklaring hiervoor kunnen zijn dat het Hof van Justitie niet 
geheel kan overzien wat zijn beslissingen betekenen voor het recht van elk van 
de 27 lidstaten. Het zal het Europese hof vermoedelijk niet lukken om voor 
elke lidstaat de implicaties te overzien van zijn beslissing. Daarvoor is het 
speelveld van de Europese rechtsstelsels eenvoudigweg te groot en te divers. 
Het Europese hof geeft dan ook in beginsel ‘slechts’ antwoord op de gestelde 
vraag. De inbedding van het antwoord is vervolgens aan de nationale rechter. 
De zaak Hofstetter is in dit verband nog steeds een helder voorbeeld. Er is 
veel Europese rechtspraak over de Richtlijn oneerlijke bedingen, maar de nati-
onale rechter beslist uiteindelijk of een concrete algemene voorwaarde door 
de beugel kan of niet(28). Ook kan, om nog maar een voorbeeld te noemen, 
worden gewezen op de zaak Poseidon inzake de Richtlijn handelsagenten(29). 
In het kader van de beantwoording van de vraag of voldaan is aan de voor-
waarde van het bij bemiddeling relevante begrip ‘permanent belast zijn’ geeft 
het Hof van Justitie een bepaalde uitleg, maar voegt daaraan ook de woorden 
‘tenzij er andere factoren zijn die op het bestaan van een permanent bemid-
delingsmandaat duiden’ toe alsmede dat het aan de nationale rechter staat om 
ter zake de nodige vaststellingen te doen(30).

Met het antwoord uit Europa gaat de hoogste nationale rechter dus weer aan 
de slag(31). Het kan helder zijn hoe in de voorliggende zaak moet worden 
beslist. Onder omstandigheden kan de hoogste nationale rechter de zaak na 
het Europese antwoord zelf afdoen. En soms zal het antwoord nopen tot (her)
beoordeling door een lagere nationale rechter.

(27)  Zie bijvoorbeeld HR 20 september 2019, NJ 2019/367 en HR 17 april 2020, uitspraken.
rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2020:753.
(28)  HvJ 1 april 2004, Hofstetter, NJ 2005/75.
(29)  Richtlijn 86/653/EEG van de Raad van 18 december 1986 inzake de coördinatie van de 
wetgevingen van de lidstaten inzake zelfstandige handelsagenten.
(30)  HvJ 16 maart 2006, Poseidon Chartering BV/Marianne Zeeschip vof, curia.europa.eu/
juris/documents.jsf?num=C-3/04.
(31)  Dat kan natuurlijk, zoals in de inleiding ter sprake kwam, evenzeer gelden voor Europese 
antwoorden op vragen die door rechters uit andere lidstaten zijn gesteld.
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VII.  EEN TUSSENSCHAKEL, MAAR NIET ALTIJD DIRECT

Een Europese beslissing kan ook een ander gevolg hebben voor de hoogste 
rechter. Europese rechtspraak kan ook betekenen dat een nieuwe lijn moet 
worden uitgezet voor de rechters in feitelijke instanties. De invloed en bete-
kenis van supranationale gerechten kan impliceren dat hoogste nationale 
rechters in bepaalde situaties een Europese ontwikkeling moeten laten door-
werken in de nationale rechtsorde. Het is dan aan rechtscolleges als het Hof 
van Cassatie en de Hoge Raad om de betekenis van de Europese rechtspraak 
voor het nationale recht te duiden en waar nodig lijnen uit te zetten. Voor het 
Nederlandse recht is de uitspraak in het arrest Heesakkers/Voets een goed 
voorbeeld(32). De Hoge Raad ging in deze zaak uitvoerig in op de Europese 
rechtspraak over het ambtshalve beoordelen van bedingen in algemene voor-
waarden en de betekenis van die rechtspraak voor het Nederlandse recht. De 
hoogste nationale rechter is dan in zeker opzicht een tussenschakel tussen de 
Europese rechter en de nationale rechters (geworden). 

De mogelijkheid tot het stellen van vragen aan het Europese hof is, zoals 
bekend, niet voorbehouden aan de hoogste rechter. Ook rechters in feitelijke 
instanties kunnen zich tot het hof in Luxemburg wenden om een vraag te 
stellen. Zo heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich in een zaak over 
een plotseling in brand vliegende auto tot het Hof van Justitie gewend met 
de vraag of (kort gezegd) nationale rechters ook gehouden zijn om ambts-
halve na te gaan of een contractant als consument handelt(33). Het gebruik 
van die mogelijkheid impliceert dat nationale rechters zich wenden tot het 
Luxemburgse hof zonder dat de hoogste nationale rechter “ertussen zit”. 
Dat betekent in elk geval dat de hoogste nationale rechter niet betrokken is 
bij de vraag aan “Europa” en ook niet direct bij het antwoord van “Europa”. 
In die zin maken het Hof van Cassatie en de Hoge Raad in dergelijke zaken 
geen direct onderdeel uit van de dialoog tussen de nationale en supranatio-
nale rechtsorde(34).

VIII.  OORDELEN HOOGSTE RECHTERS ANDERS?

Tot slot is er nog een factor waarvan de invloed minder eenvoudig te meten 
is. Zou de toenemende invloed van het Europese recht de rol of de inhoud 
van beslissingen door hoogste nationale rechters veranderen in zaken waarin 
Europees recht geen directe rol speelt? Uitgesloten is dat geenszins. Er zijn 
bijvoorbeeld zaken waarin Europese rechtspraak en/of wetgeving aanleiding 

(32)  HR 13 september 2913, NJ 2014/274, met noot H.B. KranS.
(33)  Die vraag leidde tot het arrest HvJ 4 juni 2015, Faber/Hazet, curia.europa.eu/juris/docu-
ments.jsf?num=C-497/13. 
(34)  Het antwoord kunnen zij vanzelfsprekend wel betrekken in hun eigen arresten nadien.



15TPR 2020

is tot zogenaamde spontane harmonisatie door de nationale rechter(35). Zo 
heeft de Richtlijn handhaving IE-rechten ertoe geleid dat het Nederlandse 
procesrecht sinds mei 2007 een expliciete grondslag bevat voor bewijs-
beslag in zaken betreffende rechten van intellectuele eigendom(36). In de 
zaak Molenbeek/Begeer Invest uit 2013 was de vraag aan de orde of het 
Nederlandse recht de mogelijkheid kent tot het leggen van een bewijsbe-
slag in zaken die geen kwesties van intellectuele eigendom betreffen. De 
Nederlandse wet bood de mogelijkheid voor een dergelijk bewijsbeslag niet 
met zoveel woorden. De feitelijke rechtspraak over deze vraag was verdeeld. 
De Nederlandse wetgever ondernam destijds geen actie, maar de praktijk had 
wel behoefte aan duidelijkheid. De Hoge Raad nam in Molenbeek/Begeer 
Invest het initiatief door helderheid te geven en het bewijsbeslag ook toe te 
staan in zaken die niet over intellectuele eigendomskwesties gaan(37). Na 
een dergelijke spontane harmonisatie kan de vraag rijzen of voor de uitleg 
van nationale kwesties Europese rechtspraak in ogenschouw wordt genomen. 
Afgezien van dergelijke gevallen van spontane harmonisatie is het daarnaast 
de vraag of een andere koers in niet-EU-zaken aan de orde is dan wel is waar 
te nemen. Het ligt in elk geval niet direct voor de hand. 

De hoogste nationale rechter is niet meer altijd hoogste rechter. In zaken met 
een Unierechtelijk aspect kan dat hebben geleid tot een extra dimensie voor 
het werk van hoogste nationale rechters, met verschillende facetten.

(35)  Vergelijk over de invloed van Europese regelgeving op de coherentie van het nationale 
recht en op spontane harmonisatie M.B.M. looS, Spontane harmonisatie in het contracten- 
en consumentenrecht (Den Haag: Boom Ju 2006,) o.m. par. 2 en par. 10. 
(36)  Richtlijn 2004/48, Pb EU 2004, L 175/45; gerectificeerd in Pb EU 2004, L 195/16 en Pb 
EU 2007, L 204/27. Art. 7 van die richtlijn heeft tot invoering van de regeling van het bewijs-
beslag in art. 1019c Rv (bewijsbeslag in zaken betreffende intellectuele eigendom).
(37)  HR 13 september 2013, Molenbeek/Begeer, uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocu-
ment?id=ECLI:NL:HR:2013:BZ9958 = NJ 2014/455 met noot H.B. KranS.
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