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1. Inleiding1

‘Juristen worden opgeleid om te werken met geldend recht. Om dat geldende recht te kennen
dienen zij ‘hun literatuur bij te houden’. Zie hier, in twee zinnen, de werkelijkheid en werkwijze van
juristen gedurende de voorbije eeuw. Voorbij, omdat in de huidige tijd het geldende recht niet goed
meer ‘gekend’ kan worden.’2 Nu kan onmiddellijk gedacht worden aan de informatieoverload of aan
een wetgevingstempo dat enkel door digitaal raadplegen van wetten.nl kan worden bijgehouden. Het
fragment doelt echter op een externe en een interne wereld van regels en normen die niet of
nauwelijks in beeld zijn, terwijl het om geldend recht gaat. Extern bestaat een wereld van Europees
en transnationaal3/ supranationaal recht. Deze bevindt zich ogenschijnlijk buiten het nationale recht,
maar is wel degelijk onderdeel daarvan. ‘Intern’ ziet op het fenomeen dat het Europese recht een
ongekende mate van interne complexiteit en verborgen normen bevat. Hier komen de normen
werkelijk van alle kanten en uit de meest onverwachte en veelal niet te voorspellen hoeken.

Wekt de onbekendheid met dit interne verschijnsel4 al verbazing, het woord komt zeggingskracht
tekort indien wordt beseft hoe uitgebreid in relatief kleine kring reeds is nagedacht over deze
problematiek. Die kennis is evenwel nog niet tot de dagelijkse, nationale werkelijkheid
doorgedrongen. Er is sprake van verborgen recht en van een ongeëvenaard ‘kenprobleem’.5 In dit
artikel wordt gepoogd hiervoor aandacht te vragen, alsook te reflecteren op enkele belangrijke
oorzaken. Ook wordt ingegaan op de vraag naar mogelijke oplossingen.6 Achtereenvolgens worden
besproken: Kennelijk verborgen recht (paragraaf 3), Oorzaken van verborgen recht (paragraaf 4),
Hoe verder? (paragraaf 5). Begonnen wordt met de vraag: Wat is het probleem?

2. Wat is het probleem?

Een jurist zal bij de inleiding wellicht denken: wij wérken toch met nationaal recht, met doorwerking
van Europees recht, met een meergelaagde rechtsorde en met alternatieve regelgeving? In
internationale praktijken hanteren wij toch de regels van inter- of supranationale organisaties? Wat is
het probleem? Het antwoord ligt in de opdracht om het geldende recht toe te passen. Wanneer tot
vertrekpunt van ‘kijken’ wordt genomen de praktiserende jurist en de kenniseisen die dagelijks aan
deze worden gesteld7, komt een andere wereld in beeld. De kernvraag die dagelijks moet worden
beantwoord, óók in casus die louter nationaal lijken te zijn, is: ‘Wáár bevindt zich het geldende
recht? Waaruit bestaat het?’ Dan blijkt dat dat geldende recht van alle kanten komt en, serieuzer,
dat de jurist dit veelal niet eens kan weten. Het geldende recht heeft geen boodschap aan
territoriale grenzen, aan herkomst van partijen of aan afbakening van rechtsgebieden.8 Goed
beschouwd kan op dit moment niemand echt voorspellen wanneer ‘buitenlandse’ normen aanwezig
zullen zijn als onderdeel van het geldende, nationale recht. Die normen blijven aldus een corpus
alienum. Het probleem wordt pijnlijk duidelijk indien de vraag wordt gesteld: kan de praktiserende
jurist het geldende recht zelf vinden, hoe goed hij ook zoekt? Raakt hij op de hoogte door wekelijks
nieuwe wetgeving, jurisprudentie en literatuur door te nemen? Staan buitenlandse - dus
Europeesrechtelijke en transnationale - normen en regels in de literatuur die hij raadpleegt bij de



leerstukken die hij moet toepassen? Weet hij of de digitale zoeksystemen hem naar de (hoogste)
geldende normen leiden? Weet hij überhaupt of er kamers zijn waarin zich hiërarchisch hoger recht
bevindt? Het antwoord op deze vragen is al grotendeels ontkennend.9 Daarom is sprake van een
kenprobleem. Hoe immers te beseffen dát iets er is, wanneer het verborgen is? Bij deze stand van
zaken is de heersende wijze van rechtsbeoefening aan revisie toe, want, in moderne termen, waar
zijn we dan mee bezig?

Op deze plaats past een woord van verantwoording. Het verschijnsel dat rechtsnormen niet meer
alleen van de nationale wetgever afkomstig zijn, is al decennia in beeld10, zij het vooral, zoals hierna
mag blijken, in kringen van Europees, internationaal en constitutioneel recht.11 De literatuur ter zake
is wereldwijd overvloedig (en ook vaak lastig of niet te verkrijgen). Gezien die situatie is het
welhaast onvermijdelijk dat hetgeen in het navolgende geschreven wordt, ook buiten de genoemde
literatuur naar voren is gebracht. Getracht is evenwel de meest relevante literatuur in beeld te
brengen en te verantwoorden.

3. Kennelijk verborgen recht

Duidelijke voorbeelden van het missen van geldend recht omdat dit kennelijk verborgen is, zijn
frequent te vinden in ‘het Europese recht’. Een drietal gevallen12:

De Nederlandse overheid legt een boete op aan Essent, omdat dit bedrijf niet om een
tewerkstellingsvergunning voor ‘derdelanders’ had gevraagd.13 De overheid meende op basis
van de regelgeving en de rechtspraak tot dan toe een gefundeerde en ook juiste beslissing te
nemen. Onjuist, aldus het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJ EU). Het hof drukt
zich krachtig uit, als hadden de minister, maar ook de rechtbank en de Raad van State in de
reeds gevoerde procedures het geldende recht van Europese origine (art. 56 en art. 57
VWEU14) moeten kennen, omdat dat recht al lang bekend was.

In een aanbesteding door de Duitse stad Landau dienen inschrijvers zich te verplichten een
bepaald minimumloon te betalen. Het Duitse bedrijf RegioPost komt tegen deze eis op. De stad
Landau alsook de Duitse en de Italiaanse regering menen dat aan het HvJ EU hierover gestelde
prejudiciële vragen niet-ontvankelijk zouden moeten zijn, omdat het hoofdgeding geen enkel
grensoverschrijdend aspect vertoont. Onjuist, aldus het HvJ EU. De prejudiciële vraag betreft
de toepasselijkheid, in dit nationale geval, van een Europese richtlijn en van het VWEU. Dan is
de vraag ontvankelijk, ‘(...) ook al wordt die vraag (...) gesteld in een geding waarvan alle
elementen behoren tot de interne sfeer van een enkele lidstaat.’.15

Met instemming van de Deense overheid (douaneautoriteiten) wordt Europese subsidie
verleend aan Agroferm, een Deens bedrijf dat een grondstof voor veevoer produceert. Enkele
jaren later blijkt de grondstof echter te moeten worden ingedeeld bij een andere categorie van
de Douaneregels en wordt de verstrekte subsidie - 86,8 miljoen DKK - teruggevorderd.
Agroferm beroept zich op het nationale rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel. Het HvJ EU
is - met A-G Kokott - duidelijk over de wijze waarop het begrip ‘vertrouwensbeginsel’ moet
worden begrepen wanneer het om toepasselijk Unierecht gaat: de lidstaatburger, de
lidstaatondernemer en de lidstaatjurist dienen het geldende recht te kennen. Dat recht betreft in
deze het, van een hogere orde zijnde, geldende recht van Europese origine (het Unierecht).16

De drie voorbeelden zijn sprekend, omdat tot drie keer toe lokale en nationale overheden - lees: hun
juristen -, die geacht mogen en moeten worden thuis te (kunnen) zijn in de werking van het Europese
recht, dat recht niet juist toepassen c.q. het als geldend recht ‘missen’. Zij onderstrepen het
kenprobleem. ‘Het gaat er vooral om dat het recht kenbaar is (en bekend) wanneer het nodig is.’,
betogen Tjong Tjin Tai en Loth; ‘Kenbaarheid en bekendheid zijn alleen een probleem als het recht
werkelijk onhanteerbaar wordt.’17 Dat in deze voorbeelden een grotere rechtskennis nodig was
geweest, behoeft geen betoog.



4. Oorzaken van verborgen recht

Voor het ontstaan van ‘verborgen kamers’ in het privaatrecht is een aantal18 oorzaken aan te wijzen.
In volgorde van belangrijkheid komen in beeld: Het verschil tussen ‘oud’ en ‘nieuw’ (4.1), Een labyrint
van normen (4.2), Het heersende denkkader (4.3) en transnationale belangstelling voor het
probleem (4.4).

4.1. Het verschil tussen ‘oud’ en ‘nieuw’

Wellicht de belangrijkste oorzaak voor verborgen recht ligt in de kloof die is ontstaan tussen
enerzijds de traditionele maar heersende werkwijze van juristen en anderzijds de daaronder
gegroeide, maar nog niet geïncorporeerde realiteit. Voor wie die ‘nieuwe’19 werkelijkheid onder
ogen ziet, luidt de conclusie al snel dat i. de afstand tussen werkwijze en realiteit bijzonder groot is
geworden, ii. de rechtsbeoefening aan herziening toe is en iii. de inrichting van de rechtenstudie is
achterhaald.20 Een dergelijke ingrijpende gevolgtrekking wordt echter niet snel toegelaten en sijpelt
niet door in het als regulier ervaren nationale recht. De gebruikelijke reactie (waarover nader
hieronder) is: het geluid komt uit het ‘buitenland’ (internationale, rechtsvergelijkende,
Europeesrechtelijke en/of constitutionele hoek), en: waarom zoiets veelomvattends en op het oog
onmogelijks21 aanvangen - de toepasselijke normen uit alle bronnen, Europees en wereldwijd, onder
ogen zien -, wanneer de huidige wijze van rechtsbeoefening lijkt te voldoen?

4.2. Een labyrint van normen

Een minstens zo belangrijke oorzaak van het kenprobleem is gelegen in het verschijnsel ‘recht uit
Europese bron’. Wie zich namelijk afvraagt wat in een concreet geval het geldende en toepasselijke
recht van Europese origine is, heeft de garantie dat hij in het binnenste van een doolhof eindigt.
Concreet: hij zal het zicht op het geldende recht niet krijgen, gesteld al dat hij zijn weg weet in
richtlijnen, verordeningen, regels van procedurele aard, besluiten, aanbevelingen, adviezen,
collectieve arbeidsovereenkomsten op Europees niveau, delegatie van verordeningen en richtlijnen,
ongeschreven Europees recht22 en rechtspraak van het Europees Hof van Justitie (hierna: ‘HvJ
EU’), om slechts enkele bronnen te noemen. Nog concreter: hoe meer hij zoekt naar het geldende
recht van Europese origine, des te meer vragen dienen zich aan. Voorbeelden23: i. De tekst en/of
de ratio van een richtlijn kan ineens ‘directe werking’ hebben, maar: wanneer? ii. Een door het HvJ
EU algemeen geformuleerde rechtsoverweging op het ene rechtsgebied kan ‘zomaar’ toepasselijk
zijn in een ander rechtsgebied, maar: waar zijn die algemene overwegingen te vinden? iii. Een
rechtssysteem als geheel (!) kan een (onverwachte) toetsing aan het Unierecht niet doorstaan24,
maar wat is dan het kennelijke ideale rechtssysteem waaraan het HvJ EU toetst? iv. Waar is het
criterium te vinden voor al of niet toepasselijkheid van normen en vrijheden van het VWEU en het
Handvest voor de grondrechten25? v. Wanneer moet tot enige toetsing van normen worden
overgegaan?26 vi. Hoe is rechtspraak te vinden, wanneer het gaat om case law en vooraf niet te
voorspellen is via welke routes en vragen het HvJ EU het geldende recht gaat schrijven?27

Het recht van Europese origine hult aldus het privaatrecht en haar beoefenaars onontkoombaar in
onwetendheid.

4.3. Het heersende denkkader

Een belangrijke oorzaak van het ontstaan van ‘verborgen kamers’ in het privaatrecht moet voorts
worden gezocht in drie aspecten van het heersende denkkader. Het uitgangspunt in het denken als
jurist is het recht als normatieve wetenschap (4.3.1). Algemeen is daarnaast het streven naar en het
steunen op een rechtssysteem (4.3.2). Hardnekkig is voorts het verschijnsel dat het nationale recht
het uitgangspunt is van denken (4.3.3). Over deze drie onderdelen van het denkkader een nader
woord.



4.3.1. Rechtsbeoefening als normatieve discipline

Juristen worden traditioneel opgevoed in een normatieve wetenschap. De afspraak en taakopvatting
is dat het geldende recht gekend dient te worden, teneinde ‘recht te kunnen doen’. In principe
moeten de hiërarchisch gezien hoogste normen daarin worden toegepast. Komen nu in een
alledaagse casus die zich op het oog geheel afspeelt op een nationale locatie, tussen nationale
partijen en naar nationaal recht, de hoogste normen uit een onverwachte hoek, bijvoorbeeld uit
supranationale organisaties of uit ‘Europa’, dan is het in principe voor een jurist duidelijk welke
normen hij behoort toe te passen.28 Weet hij echter niet van het bestaan van die normen, zoals de in
paragraaf 3 genoemde voorbeelden, dan ‘mist’ hij het recht. Wetgeving, adviezen, beslissingen en
contracten kunnen dan onjuist blijken te zijn zodra men bekend zou raken met het echte geldende
recht. Is die bekendheid niet eens mogelijk, dan levert dat voor de beoefening van het recht als
normatieve discipline ‘gemankeerde juristen’29 op.

Het normatieve denken van de jurist is aldus de voorwaarde voor het verborgen zijn van het
geldende recht. Zou de theorie van gelding van de hoogste norm niet bestaan, dan was het om het
even met welke regels een casus tot een oplossing zou worden gebracht; men zou al tevreden
kunnen zijn wanneer de oplossing rechtvaardig zou zijn.30 Voor de duidelijkheid: Onder
rechtsbeoefening wordt hier verstaan: het kunnen toepassen van geldende normen ter beslechting
van een geschil of oplossing van een casus. Rechtsbeoefening is dan breder dan rechtsvinding. De
laatste term veronderstelt namelijk nog dat bekend is dat het geldende recht elders moet worden
gezocht en dat mogelijk regels of normen vanuit een andere hoek dan het eigen rechtsgebied van
toepassing kunnen zijn.

4.3.2. Het systeem van het recht

De jurist zoekt bij de beantwoording van een vraag of bij de oplossing van een casus niet enkel naar
‘losse normen’; hij probeert het antwoord ook of vooral af te leiden uit ‘het systeem’. Dogmatiek,
doctrinaire benadering, binding aan het geldende recht, inpassing in en ordening van het systeem,
het zijn nog steeds kernbegrippen van de hedendaagse rechtsbeoefening. In de rechtswetenschap
vindt inmiddels ook een wending naar een law in context plaats (oriëntatie op en bestudering van
andere disciplines naast de rechtswetenschap, rechtsvergelijking, andere rechtsbronnen)31, maar
het denken in en streven naar ‘een systeem’ heeft een algemeen aanvaarde functie in het
privaatrecht en in de samenleving.32 Rechterlijke uitspraken, rechtsbronnen en rechtsregels worden
geduid op systematische inpasbaarheid, zowel nationaal als internationaal teneinde transparantie,
voorspelbaarheid en rechtszekerheid te verwerven.33 Dit patroon is de jurist eigen, opgevoed als hij
is in een hiërarchisch normenstelsel. Verborgen normen echter kunnen al niet worden ingepast in het
nationale rechtssysteem, omdat zij verborgen zijn. Wordt door academie (onderwijs, schrijvers,
studieboeken34), rechtspraak en rechtspraktijk dan gedacht in termen van een bestaand systeem en
van coherentie, dan is het kenprobleem (een) gegeven.

4.3.3. Nationaal recht als uitgangspunt

In de rechtspraktijk, de doctrine en het academische onderwijs in Nederland kan bepaald nog niet
worden gesproken van een geïntegreerde(re) benadering van het geldende recht, een die vanuit
een concrete casus beoogt al het geldende recht en alle toepasselijke normen ongeacht de
herkomst in beeld te brengen. De aandacht is nog altijd primair gericht op het nationale burgerlijk
wetboek en op het nationale recht.35 De rechterlijke macht wordt al wel voor de nieuwe
werkelijkheid geplaatst.36

Ook dit denkkader is een belangrijke oorzaak van verborgen recht. De dichotomie ‘nationaal versus
buitenland’ regeert. Gesproken wordt van Europees recht en van Unierecht. Europese rechtspraak
verschijnt als ‘Europese rechtspraak’ en daarmee niet als geïntegreerd recht.37 Het verschijnt in
afzonderlijke tijdschriften en rubrieken over ‘Europees recht’ die worden gevuld door ingewijden in



het Europese recht.38 Internationaal recht is a fortiori een andere tak van sport ‘that only touches
upon some cases’.39 Wordt dit ‘buitenland’ al in beschouwingen betrokken, dan staan theoretische
en conceptuele arbeid als inpassing in het nationale systeem en het streven naar coherentie,
voorspelbaarheid en rechtszekerheid weer voorop. Vanuit vooral die invalshoek ook gaat aandacht
uit naar methodologie in onderzoek en in rechtsvorming in een transnationale werkelijkheid40 of naar
wisselwerking daarin tussen actoren in het recht.41 Hoe begrijpelijk deze benadering ook is, met een
theoretische benadering wordt het kenprobleem niet opgelost.42 De dringende vraag hoe het
verborgen geldende recht zo snel mogelijk in beeld kan komen opdat juristen zich om te beginnen
van het bestaan daarvan bewust worden én het kunnen vinden, blijft daarin verborgen. Deze stand
van zaken is merkwaardig te noemen in een werkelijkheid waarin voor ingewijden het beeld van één
rechtsorde per territorium met duidelijke grenzen tussen rechtsgebieden al lang achter de horizon is
verdwenen.

Eerder, in 2006 en 2007, kwam de geïntegreerde werkelijkheid aan de orde in de preadviezen van
de Nederlandse Juristen Vereniging.43 Bestond de confrontatie met het Europese recht toen echter
nog uit 19 Europese richtlijnen (!)44, inmiddels is het aantal welhaast niet te tellen, nog afgezien van
de stortvloed aan andere regelgeving uit Europese bronnen. Toen kon de aandacht nog primair
gericht zijn op het nationale rechtsstelsel en secundair op integratie daarin van het Europees recht,
op harmonisatie, op de techniek van implementatie van Europese richtlijnen of op discussies over
een mogelijk Europees wetboek.45 Maar ook toen al sprak bijvoorbeeld Wissink uit dat feitelijk
sprake was van een geïntegreerde rechtsorde46, betoogde Van der Grinten dat de idee van een
nationaal burgerlijk wetboek niet voorop mag blijven staan in een EU-lidstaat in de eenentwintigste
eeuw. Het Burgerlijk Wetboek zou moeten zien op ‘(..) het zo toegankelijk mogelijk maken van het
recht, ongeacht zijn herkomst, voor rechtstoepassers’.47 Van Boom sprak uit: ‘Hoe kunnen we dat
nu toch verhelpen als de wetgever al het Europese recht steeds weer inpast in het nationale
systeem en probeert de dogmatiek van dat systeem in stand te houden?’48

In de nationale literatuur gaat het echter nog steeds om ‘doorwerking van Europees recht’ en om ‘de
meerlagige rechtsorde’, in een kleinere, vooral wetenschappelijke kring. 49 De werkzaamheid is
daarbij vooral gericht op inpassing in het nationale recht van - meestal - het Europese recht. In de
academische verkenning van het veld is hier vooral de Maastrichtse faculteit bekend; het Tilburgs
Instituut voor Privaatrecht (TIP) richt zich op ‘de veranderingen die zich in de huidige meergelaagde
rechtsorde voltrekken (..)’.50 Slechts incidenteel verschijnt in het nationale recht een artikel51 of een
oratie52 waarin het kenprobleem ‘bottom up’ en vanuit de jurist die een casus moet oplossen aan de
orde wordt gesteld. In sommige universitaire vakken staat die invalshoek ook centraal53, maar niet
in de studie Nederlands burgerlijk recht als geheel. Wel bestaan intussen enkele handboeken die (de
noodzaak van) een geïntegreerde normen-werkelijkheid als default option expliciet in beeld
brengen.54

Het algemene denkkader - nationaal recht als uitgangspunt - houdt een geïntegreerde benadering
aldus in belangrijke mate nog ‘onder de radar’. Het gevolg: ergens kan een hogere werkelijkheid zijn
waarvan de jurist zich niet bewust is of zelfs kan zijn, laat staan dat hij die kan kennen.

4.4. Transnationale belangstelling voor het probleem

Wordt ‘het Europese recht’ al gezien als een afzonderlijk, buitenlands en complex vakgebied met
eigen beoefenaars en ingewijden, nog sterker geldt dit voor rechtsgebieden als International
(Private) Law, Comparative Law, Public International Law, Constitutional Law of, zo men dit als
rechtsgebied zou kunnen zien, Lex Mercatoria55. Intussen bestaat juist in deze vakgebieden al
decennia aandacht en belangstelling voor het feit dat rechtsnormen óók van ‘buiten’ kunnen komen,
óók in op het oog louter nationale casus. Het geldende recht dient in de wereldwijde rechtsorde te
worden gevonden:



‘It is generally acknowledged that laws are increasingly flowing from different sources. It is
equally well established that this multiplication of sources deeply disturbs the idea of law
as a coherent and unitary system. This incoherence and fragmentation of the law have
been the subject of study in a wide variety of fields.’56

Men denke aan normen die afkomstig zijn uit57 het Weens Koopverdrag, regels van
verdragsorganisaties als Unidroit58, Uncitral59, ICC60 en INCOTERMS61, regels van ‘soft law’ als
PECL62 of PETL63, NGO’s64, Corporate Governance Regimes en talloze andere voorbeelden.65

Het inzicht dat het recht in de wereldwijde rechtsorde moet worden gevonden zou in het nationale
privaatrecht thuishoren, maar wordt vooral gedeeld binnen een relatief klein en
Europees/internationaal georiënteerd gezelschap66 in een wetenschappelijke, internationale en
hooggespecialiseerde omgeving.67 Ook hier ligt een veelomvattende oorzaak van het kenprobleem.
De discussies worden gevoerd op fora en in tijdschriften die zijn gericht op de bovengenoemde
rechtsgebieden.68 Illustratief zijn de titels van de betogen, zoals ‘The complexity of Transnational
Law: Coherence and Fragmentation of Private Law’.69 Deze rechtsgebieden en onderwerpen zullen
niet snel worden herkend als van direct praktisch belang door de primair nationaalrechtelijk en op
het eigen vakgebied georiënteerde jurist. De gevolgen zijn dan voorspelbaar: i. de inzichten vanuit
die wetenschap dringen niet breder door, niet in andere onderdelen van de academie, waar
voornamelijk primair ‘het nationale recht’ wordt gedoceerd70 en al helemaal niet in de als niet
specifiek internationaal of Europees ervaren rechtspraktijk71; ii. de tweedeling ‘nationaal recht’
versus ‘Europees en supra-nationaal recht, soft law of supra-nationale organisatie’ blijft zoals die
altijd was: worlds apart72; iii. het bestaan van (laat staan: kennis omtrent de toepasselijkheid van)
‘buitenlandse’ normen in interne, nationale casus blijft verborgen. Hier komt nog bij, dat discussies
vrijwel altijd uitgaan73 van een top down- en een outsideinside benadering, dat wil zeggen, van de
vraag naar doorwerking of meerlagigheid (van ‘hogere naar lagere lagen’) of inpassing (van ‘buiten
naar binnen’) van transnationale normen in het nationale recht.74 Hoe terecht, vooruitstrevend en
nodig deze tussenstap in de ontwikkeling naar besef van ‘een buitenland’ ook is geweest, hierdoor
bleef en blijft het beeld van de tweedeling gehandhaafd.

5. Hoe verder?

‘Verborgen recht’ is recht waarvan het bestaan niet vermoed wordt of zelfs vermoed kan worden,
maar dat wel geldend recht is. Het zou bij iedere jurist en iedere student in beeld moeten zijn, in
iedere casus, opdat het als geldend recht kan worden toegepast. Om het kenprobleem te
ondervangen zou de benadering moeten zijn: hoe kan vanuit een dagelijkse (louter nationale) casus
het geldende recht worden gekend én, daarna, gevonden? Tegen een dergelijke bottom up-
benadering zijn bezwaren geuit als: i. juristen die zijn opgeleid in één (nationaal) rechtssysteem
kunnen beter van dááruit het Europese recht benaderen en ii. hoeveel Europeesrechtelijke juristen
zijn eigenlijk nodig in de dagelijkse praktijk van verbintenissenrecht, onrechtmatige daad en
echtscheidingen?75 Bezwaren als deze zijn inmiddels meer dan ingehaald, door ‘Europees recht’
maar ook door soft law en normen van trans- of supranationale origine. Het geldende recht ontstaat
inmiddels overal om iedere lidstaatjurist heen, op de meest onverwachte plaatsen, al jarenlang en
vaak met werking in alle rechtsgebieden. Die werkelijkheid verdient een geïntegreerde benadering;
zij dient als zodanig gekend te worden.

Hoe die werkelijkheid in beeld te krijgen? Allereerst door aandacht te geven aan het feit dát er
verborgen recht is, door in te zien dat alle nationale rechtsgebieden al van binnenuit zijn en worden
herschreven.

Het arbeidsrecht of het insolventierecht wordt daarbij net zo goed nader ingevuld door nieuwe
normen in het ondernemingsrecht of het consumentenrecht als andersom. De tegenstelling ‘nationaal
versus buitenland’ is niet meer, al lang niet meer. Dat inzicht dient eerst - en nu echt76 -



gemeengoed te worden.

Bij deze noodzaak plaatst de literatuur vervolgens een retorische vraag: is het realistisch om van
een jurist te vragen om niet enkel zijn eigen gespecialiseerde rechtsgebied te doorgronden en bij te
houden, maar ook alle andere en daarnaast dan nog bronnen van bijvoorbeeld Europese,
transnationale en alternatieve regelgeving? Dan volgen voorstellen om te pogen die grote
werkelijkheid te ‘vangen’, te systematiseren en kenbaar te maken77, bijvoorbeeld met Leading
Principles die Legal Cultures verbinden, met samenwerking, afstemming, coördinatie en uitwisseling
tussen staten, of met een nieuw Legal Framework for Global Governance Activities. De voorstellen
monden uit in dezelfde retorische vraag naar de realiseerbaarheid: verschijnselen als aard en functie
van indelingen in rechtsgebieden of verschillen tussen common law en continental law maken een
oplossing niet heel waarschijnlijk.78

Intussen geldt dat de nieuwe realiteit de heersende cultuur en rechtsleer met al haar fundamenten,
indelingen en verfijningen met zevenmijlslaarzen doorkruist. Dit maakt het weinig zinvol om vanuit die
oude indelingen éérst naar conceptuele, theoretische, methodologische en/of systematische
oplossingen te (blijven) zoeken. Koskenniemi schrijft:

‘In the absence of an overarching standpoint, legal technique will reveal itself as more
evidentley political than ever before. (..) Maybe it is now a time to listen, and to learn.’79

Een oplossing kan in de huidige situatie wellicht beter worden gezocht in een pragmatische en in een
praktische invalshoek. Pragmatisch is nodig een benadering van geldend recht vanuit één optiek:

in elke casus en elke juridische vraag moet worden gezocht naar de geldende normen, ongeacht de
herkomst ervan en ongeacht het rechtsgebied.

Er wordt dan niet eerst gedacht in indelingen als burgerlijk recht, Europees recht, internationaal
(privaat- of publiek-) recht of Comparative law, gezocht naar systematiek in het ‘buitenlandse’
rechtsgebied of naar inpassing in het nationale rechtssysteem. Nee, de vraag is of enige juridische
norm van enige origine van toepassing is in een concrete casus. Toepasselijkheid van normen kan
daarbij uiteraard niet los worden gezien van traditionele indelingen en dogmatiek in een
rechtsgebied, maar dat theoretische kader is de facto even van secundair belang.80

In het academische onderwijs dient dit als eerste te gebeuren, door schotten tussen rechtsgebieden
in het onderwijs als achterhaald te verwijderen. Studie-en handboeken zullen ook vanuit deze optiek
moeten worden ingericht. Het is al eerder helder beschreven81 en dat het mogelijk is, wordt al
bewezen.82 Indien normen gelding hebben in één en dezelfde casus, dienen zij allereerst in beeld te
zijn. Nieuwe vragen als ‘Bestaat er enige systematiek in de rechtspraak van het HvJ EU?’ zullen zich
als vanzelf aandienen, juist omdat de materie op de proef wordt gesteld.

Praktisch gesproken moet - heel prozaïsch - digitalisering hulp kunnen bieden. Geldende normen
moeten met enkele ‘klikken’ in beeld te brengen zijn, ongeacht de bron ervan.83 Zoekmachines
moeten zo in te richten zijn84 dat op een geval van bijvoorbeeld ‘dwaling + consument’ of op een
geval van ‘insolventie + fraude’ alle relevante toepasselijke regelgeving en commentaar, uit welke
bron en welk rechtsgebied dan ook, tevoorschijn komt.85 Hetzelfde geldt voor verschillende uitleg
van centrale begrippen, of verbanden tussen uitspraken in het veelvuldig voorkomende ‘Zoals het hof
eerder heeft beslist’ in rechtspraak van het HvJ EU.86 Door die verwijzingen én het kader waarin
deze worden gedaan te combineren, moet een ‘denksysteem’ binnen de case law-benadering van
dit hof te ontdekken zijn.

Het zal een van de meest verborgen kamers in het huidige recht blootleggen. Ook verbanden tussen
nationale (implementatie-)wetgeving, richtlijnen, de ratio van richtlijnen, primair EU-recht,
rechtspraak van het HvJ EU en toepasselijke regelingen in ‘transnationale’ zin moeten getoond
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73) Hetzelfde geldt voor de heersende benadering van ‘het Europese recht’, zie ‘Verborgen
privaatrecht’, a.w. (boven, vn. 1), hfst. 3-5.
74) Zie ‘Verborgen privaatrecht’, a.w. p. 21-23.
75) Zie het overzicht van argumenten voor en tegen een European Law School in Maastricht, door
A.W. Heringa, in: Faure e.a. (eds.) 2002, a.w. (boven, vn. 19), p. 4-5; Smits 2002, a.w. (boven, vn.
6), hfst. 1, 2 sub C en D.
76) Zie de vorige paragraaf en de verzuchting van Ferreri. Vgl. ook Smits 2002, p. 48 en
Akkermans, par. 9 (beide boven, vn. 6).
77) Zie de in par. 4.4 genoemde literatuur.
78) Ramberg 2012, a.w. (boven, vn. 7), par. 5; Silvia Ferreri, General Report, in: Ferreri 2010, a.w.
(boven, vn. 7), par. 6.
79) Marti Koskenniemi, The Gentle Civilizer of Nations: The Rise and Fall of International Law 1870-
1960, Cambridge University Press 2002, p. 516.
80) Akkermans, a.w. (boven, vn. 6) spreekt van ‘een grote juridische smeltkroes’. Vgl. ook Michelle
Cumyn, The structure of Stateless Law, in: Dedek/Van Praagh, Stateless Law 2015, a.w. (boven,



vn. 7), Ch. 7.
81) Zie bijv. A.W. Heringa en E.H. Hondius in: Faure e.a. (eds.) 2002, a.w. (boven, vn. 19), p. 3-13
resp. 39-55 en Helge Dedek & Armand de Mestral, Born to be Wild: The “Trans-systematic”
Programme at McGill and the De-Nationalization of Legal Education, German Law Journal, 2009,
Vol. 10 No. 07, Special Issue: Transnationalizing Legal Education, p. 889-912. Zie voorts bijv. Smits
2002, p. 46, Akkermans, en Tjong Tjin Tai en Loth 2014 (alle boven, vn. 6).
82) Zie de opleiding aan de McGill University in Montreal, Canada, waarover Helge Dedek &
Armand de Mestral 2009, a.w. (boven, vn. 81) en Dedek/Van Praagh, Stateless Law 2015, a.w.
(boven, vn. 7). Zie voor studieboeken: Asser/ Hijma 7-I* 2013; Asser Procesrecht/Giesen 1 2015.
83) Vgl. Tjong Tjin Tai en Loth 2014, a.w. (boven, vn. 6), par. 47-49; Ramberg 2012, a.w. (boven,
vn. 7), par. 5.
84) Hiertoe dienen andere algoritmen te worden opgesteld, in een samenwerking tussen juristen en
ict’ers.
85) Voorbeeld: toepasselijkheid van de EEX-Vo, waarin fiscaliteit is uitgesloten, op fiscale fraude,
via de onrechtmatige daad; vgl. ‘Verborgen privaatrecht’, a.w. (boven, vn. 1), hfst. 5.13.3, sub II.
86) Zie ‘Verborgen privaatrecht’, a.w. (boven, vn. 1), hfst. 5.8, 5.10.
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