
TREMA 2017(7) De rechter en verborgen privaatrecht

16-08-2017
Auteur(s): Westrik, mr. R.

Hoe kunnen rechters in een te beslissen casus op de hoogte raken van een norm of regel waarvan het bestaan niet gekend of zelfs maar
vermoed kán worden? De vraag stellen is haar beantwoorden: dat kan niet. Toch gaat het in de dagelijkse praktijk van het privaatrecht
om hoger geldend recht wanneer de norm of regel een Europese origine heeft. De rechtspraktijk kijkt daarom aan tegen een probleem
van formidabele omvang: hoe het geldende recht te kennen? Hoe, om te beginnen, te weten dát het er is?
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1. Inleiding

De taak van de rechter staat onder druk en dat is niet verwonderlijk in een rechts- en staatsorde die ingrijpend verandert. De rechter is
‘actor’ geworden in verschillende rechtsordes: nationaal, Europees, internationaal. Hij moet zich verstaan met rechters van andere EU-
lidstaten en met de Europese hoven.1 Toepasselijke normen kunnen afkomstig zijn van nationale of supranationale organisaties, al dan niet
met een ‘democratische grondslag’.2 In dit krachtenveld zorgt vooral het recht van Europese origine voor spanning. De realiteit is namelijk,
enerzijds,3 dat het geldende recht niet goed of volledig gekend kan worden. Het privaatrecht van Europese origine herschrijft het als
‘nationaal recht’ begrepen (privaat)4recht van binnenuit en heeft dit al grotendeels herschreven. Dit ‘Europees privaatrecht’ bevat bijzonder
veel bronnen die normen en regels – geldend recht – voortbrengen. Die bronnen bevinden zich echter veelal in grotten waarin geen vuur
brandt, in een donkere, kilometers hoge, op het noorden liggende bergwand die ‘Europees recht’ wordt genoemd. Juristen – rechters –
kunnen dus niet weten dat die bronnen er zijn. Anderzijds geldt als realiteit dat beslissingen in concrete zaken moeten worden genomen,
waarbij de norm geldt dat het geldende recht geacht wordt juist wél bekend te zijn. In een normatieve opvatting van het recht behoren de
normen met de hoogste gelding gekend en toegepast te kunnen worden. De rechterlijke macht staat voor de dagelijkse taak dit verborgen
‘Europees privaatrecht’ toe te passen.5 Ook geldt als realiteit dat dagelijks recht gesproken wordt in een – overwegend – nationale context.
De interpretatie en uitlegging van regels van Europese origine, die in de juridische wereld in overwegende mate nog als ‘buitenlands’
worden gezien,6 geschiedt ook voornamelijk in die nationale context.

In dit krachten- en spanningsveld maakt de hoge mate van verborgen recht ons rechtsbestaan bepaald ingewikkeld.7 Een verschijnsel als dat
van de nationaal Europeesrechtelijke precedenten, dus van rechters die niet altijd zelf het geldende en toepasselijke recht van Europese
origine opzoeken, maar aansluiten bij hetgeen de eigen nationale collega’s daarover eerder al hadden besloten,8 wordt nog prangender
wanneer die collega’s mogelijk ook niet eens het bestaan van geldend recht hadden kunnen vermoeden. Denken over verborgen
privaatrecht heeft ook grote consequenties voor bijvoorbeeld de theorie van de ambtshalve toepassing. Hoe immers dient een rechter zich
het hoofd te breken over de verplichting tot ambtshalve toepassing, wanneer hij niet eens kán weten dat de mogelijk ambtshalve toe te
passen regels bestaan? En hoe hierover te denken wanneer hij – blijkens een later oordeel van het Europees Hof van Justitie (HvJ EU) – wel
geacht werd van die geldende regels op de hoogte te zijn?



In het navolgende zal eerst kort uiteengezet worden waarom gesproken moet worden van verborgen privaatrecht. Daarna zullen kort enkele
mogelijke oplossingsrichtingen voor de rechterlijke werkzaamheid aangestipt worden. Het doel van deze bijdrage is te wijzen op de noodzaak
om als juridische wereld dit verborgen privaatrecht onder ogen te zien. Het belang hiervan zal namelijk éérst (h)erkend moeten worden,
alvorens gedacht kan worden aan oplossingen of oplossingsrichtingen.

2. De noordwand van het privaatrecht

Wie voor de noordwand van de Eiger (een berg in de Zwitserse Alpen) staat – drie kilometer hoog en minstens ook zo breed – kan met een
verrekijker naar de vele aanwezige grotten zoeken, maar hij zal er hoogstens een, misschien twee ontdekken. Zo is het ook met het
privaatrecht van Europese origine. Het is onttrokken aan het oog en ook als men het zoekt, blijft het meeste verborgen. Drie aspecten van
verborgenheid.9

2.1 Andere locatie of onderdeel van nationaal recht?

Het recht van Europese origine is van een hogere orde en te vinden in bronnen die zich slechts ogenschijnlijk buiten de bepalingen van
nationaal recht bevinden (bijvoorbeeld10 verordening, richtlijn, VWEU, rechtspraak HvJ EU). Daarmee bevindt het zich echter niet buiten het
nationale recht, als recht dat ‘doorwerkt’ in het nationale recht, waarbij moet worden afgewacht wanneer doorwerking aan de orde is.
Evenmin is sprake van een ‘laag’ daarboven in termen van ‘meerlagigheid’. De geldende regels die afkomstig zijn uit het ‘Europese recht’,
maar óók de bronnen van die regels zijn onderdeel van het geldende, nationale recht van de lidstaten. Zodra het aankomt op het vinden en
toepassen van geldend recht, heeft de jurist met dat geldende recht en met die bronnen te maken en zal hij deze moeten kennen, moeten
kunnen kennen. Concreter: wie in een contract tussen Nederlandse partijen waarop Nederlands recht van toepassing is de rechtspositie van
een consument en/of een oneerlijk beding vermoedt, moet de stand van zaken over de definitie van ‘consument’ erop naslaan. De
definiëring daarvan geschiedt echter (al lang) niet meer op nationaal niveau.11 Wie – ander voorbeeld – als onderdaan van een lidstaat
vertrouwt op het woord van zijn staatssecretaris, waarbij (ook) de laatste het recht van Europese origine niet kent of onjuist interpreteert,
doet dat voor eigen risico en rekening.12 Derde voorbeeld: de eis van een tewerkstellingsvergunning, gesteld door de Nederlandse overheid,
wordt door het HvJ EU als onjuist aangemerkt: de minister, maar ook de rechtbank en de Raad van State in de reeds gevoerde procedures
hadden het geldende recht van Europese origine moeten kennen, omdat dat recht al lang bekend was (art. 56 en 57 VWEU).13 In deze
voorbeelden is het ‘Europees recht’ als bron en als onderdeel van het nationale recht (kennelijk) onttrokken aan het directe zicht.
Wetgeving, adviezen, beslissingen en contracten kunnen dan onjuist blijken te zijn zodra men bekend raakt met het echte geldende recht.

2.2 Vooronderstellingen van bekendheid

Het HvJ EU vooronderstelt in zijn arresten dat de lidstaatjurist/rechter bekend is met de opzet en inrichting van het recht van Europese
origine. De jurist/rechter wordt voorondersteld vertrouwd te zijn met instrumenten als14 richtlijnen, minimum- en maximumharmonisatie,
verordeningen, regels van procedurele aard, besluiten, overeenkomsten, aanwijzingen, conclusies, gedragscodes, resoluties, richtsnoeren of
interpretatieve mededelingen, conventies, besluiten, aanbevelingen, adviezen, delegatie van verordeningen en richtlijnen, ongeschreven
Europees recht, rechtspraak van het Europees Hof van Justitie, grondrechten, primair Unierecht. Hij is ook bekend met algemeen geldende
regels – regels geldend voor ieder rechtsgebied – alsook met de inbedding van die regels en hun plaats in het ‘systeem’. Voorbeeld:15

“Bij gebreke van communautaire regelgeving ter zake is het een aangelegenheid van de interne rechtsorde van elke lidstaat om de
regels vast te stellen voor de uitoefening van dit recht, (...), mits die regels niet ongunstiger zijn dan die welke voor soortgelijke
vorderingen naar nationaal recht gelden (gelijkwaardigheidsbeginsel) en de uitoefening van de door de communautaire rechtsorde
verleende rechten in de praktijk niet onmogelijk of uiterst moeilijk maken (doeltreffendheidsbeginsel).”

Worden deze vooronderstellingen getoetst aan de realiteit van de rechtsbeoefening, dan is het goed mogelijk dat de genoemde
instrumenten niet enkel normen bevatten die niet gekend worden, maar dat deze ook een niet vermoede bron van normen kunnen zijn. Nog
enkele voorbeelden:16 weet de jurist dat de genoemde instrumenten altijd en in iedere casus getoetst moeten worden, óók wanneer er ‘geen
grensoverschrijdend element’ in aanwezig is?17 Kent hij de jurisprudentie van het HvJ EU op de uiteenlopende rechtsgebieden, omdat daarin
overwegingen met algemene gelding – die dus ‘zomaar’ toepasselijk kunnen zijn in andere rechtsgebieden – bestaan? Waar zijn die
overwegingen te vinden? Weet hij hoevéél richtlijnen op zijn casus van toepassing zijn? Ziet hij daarbij ook richtlijnen die ogenschijnlijk
gericht zijn op (een) ander(e) rechtsgebied(en) dan waarop de casus betrekking heeft? Weet hij dat bepalingen van nationaal recht,
waaronder implementatiewetgeving, getoetst zouden moeten worden aan de tekst van richtlijnen, aan de ratio van die richtlijnen en aan
vragen als: is minimum- of maximumharmonisatie beoogd met de richtlijn; is rechtstreekse werking van de richtlijn beoogd (dus ondanks
implementatie); is de richtlijn in overeenstemming met beginselen van primair EU-recht? Voorts, weet hij of een beginsel van Europese
origine absolute gelding heeft, of mag een daarmee strijdige nationale regeling onder omstandigheden toch gehandhaafd worden? Wat
(waar) zijn de criteria?18 Weet hij dat het bij ‘Europees recht’ gaat om geldend recht dat zich vanwege het hogere belang volledig onttrekt
aan bestaande proces- en materieelrechtelijke indelingen en rechtsgebieden en deze met zevenmijlslaarzen doorkruist?
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In effect gaat het bij dit geldende recht om bronnen en regels die real time-onderdeel zijn van het nationale recht van de Europese lidstaten,
om bronnen die gekend moeten worden. Daartoe zullen deze bestudeerd, ja dagelijks bijgehouden moeten worden, maar hoe is dat mogelijk
wanneer niet bekend is – veelal óók niet aan specialisten – wáár die bronnen zich bevinden of waar deze ineens kunnen opduiken? Hoe moet
men de normen van Europese origine dan zien aankomen? Hoe moet men geldend recht toepassen?

2.3 Waar is het geldende recht, komende vanuit een casus?

Een derde aspect van verborgenheid komt tot uiting in de vraagstelling: waar is het geldende recht, komende vanuit een casus? Het valt op
dat arresten van het HvJ EU zeer helder zijn, zowel in structuur als in formulering. De teksten ‘van voor naar achter’ lezen is een waar
genoegen. Het hof schetst, na de (her)formulering van de rechtsvraag of rechtsvragen in het hoofdgeding, eerst het normenkader
waarbinnen de vraag beantwoording zal moeten krijgen. Die schets voltrekt zich op een – naar het schijnt – zeer geordende wijze.
Overwegingen worden veelal aangevangen met ‘Zoals uit eerdere rechtspraak van het hof blijkt’ of ‘Het hof heeft in eerdere arresten
overwogen dat ...’. Tegen dat normenkader wordt vervolgens de rechtsvraag afgezet. Het antwoord erop vloeit dan in de regel ‘logisch
dwingend’ uit het kader voort. Sterker, wie het kader goed leest, ziet het antwoord op de rechtsvraag al aankomen.

De systematiek die uit deze benadering spreekt is tweeërlei: enerzijds is er de volgorde ‘hoofdgeding, rechtsvraag, normenkader, toetsing en
beantwoording’, anderzijds bestaat kennelijk een zekere systematiek in de case law van het hof. De verwijzingen namelijk naar ‘Zoals het hof
eerder heeft beslist’ ademen een streven naar een systeem of een systeem in aanbouw. Het is alsof het hof met iedere uitspraak een of meer
steentjes toevoegt aan het reeds gebouwde.

Tegen deze achtergrond rijst de vraag of het systeem dat kennelijk al bestaat, kenbaar is voor de rechtzoekende jurist/rechter. Immers, de
arresten omgekeerd, dus ‘van beneden naar boven’ lezende wordt het normenkader bekend verondersteld en past het hof enkel bekend
geldend recht toe. De indruk ontstaat dan dat de justitiabelen (juristen en rechters) die een antwoord aan het hof vragen, dat antwoord zelf
hadden kunnen vinden wanneer zij het geldende recht van Europese origine (tijdig) zouden hebben gekend. De vraag is echter: hoe? En
voor toekomstige gevallen: hoe kan een jurist die het geldende recht zoekt in enig geval, weten naar welke kennelijk vaste rechtspraak het
hof gaat verwijzen, of naar welke algemene overweging(en) uit kennelijk bekend veronderstelde, eerdere arresten? Kan een jurist zien
aankomen dat het hof het rechtssysteem van de lidstaat – ongevraagd – tegen het licht van de met de EU nagestreefde doelen gaat houden
en te licht gaat bevinden?19 Men leze de arresten eens ‘van achter naar voren’. Het aantal vragen omtrent waar het geldende recht zich
bevindt, zal blijven toenemen. Eén voorbeeld, ontleend aan HvJ EU 10 september 2014:20

“70. Met zijn vierde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 4 van richtlijn 93/13 aldus moet worden
uitgelegd dat het zich verzet tegen een beding in een overeenkomst tussen een verkoper en een consument, ook al wordt in dat beding
een wettelijke bepaling overgenomen.

71. In dat verband moet om te beginnen in herinnering worden geroepen dat de omstandigheid dat een nationale rechter bij de
formulering van de prejudiciële vraag formeel heeft verwezen naar zekere bepalingen van het recht van de Unie er niet aan in de weg
staat dat het Hof deze rechter alle uitleggingsgegevens verschaft die nuttig kunnen zijn voor de beslechting van de bij hem aanhangige
zaak, ongeacht of deze in zijn vragen worden genoemd. Het staat in dit verband aan het Hof om uit alle door de nationale rechter
verschafte gegevens, met name uit de motivering van de verwijzingsbeslissing, de aspecten van Unierecht te putten die, gelet op het
voorwerp van het geschil, uitlegging behoeven [vet RW] (arrest Vicoplus e.a., C-307/09-C-309/09, ECLI:EU:C:2011:64, punt 22 en
aldaar aangehaalde rechtspraak).”

Men leze het gecursiveerde deel nauwkeurig: kennelijk bestaat er geldend recht, maar hoe had de verwijzende rechter dat moeten vinden of
beter, kunnen kennen? Hoe hadden de procederende advocaten in de voorliggende casus het kunnen kennen? Is te voorspellen met welke
uitleggingsgegevens het hof rekening gaat houden, of welke ‘aspecten van Unierecht die uitlegging behoeven’ kennelijk onder ogen
moeten worden gezien? Het antwoord is ontkennend, het verborgene van het (privaat)recht een gegeven.

3. Implicaties voor de rechterlijke werkzaamheid



Voor rechters en (andere) praktiserende juristen bevat het recht van Europese origine een kenprobleem. Hoe immers – voor de toepassing
van geldend recht in enige casus – op de hoogte te raken van een norm of regel waarvan het bestaan niet gekend kán worden? Dit
kenprobleem benoemen en onder ogen zien is nu, vooralsnog, condicio sine qua non voor welke mogelijke oplossingsrichting dan ook. Het
probleem onder ogen zien brengt mee dat zal (moeten) worden ingezien dat het missen van bestaand, geldend recht dat bovendien van een
hogere orde is, geen optie is. Dit geldt zowel in de toepassing van ‘het recht’ in de dagelijkse rechtspraktijk op nationaal niveau als voor
bijzondere uitwerkingen, zoals het leerstuk van de ambtshalve toepassing. Indien toepassing van de hoogst geldende norm het leidende
principe is – en dat is het, zeker in de gelding van het recht van Europese origine21 – gaat het niet aan of is het zelfs onacceptabel dat een
rechter niet eens kán weten dát er recht is dat hij (mogelijk) ambtshalve moet toepassen. Dit kunnen weten gaat ook vooraf aan de vraag
welke regels van Europese origine voor ambtshalve toepassing in aanmerking komen.22 Het mogelijk ‘gezamenlijk missen’ van het geldende
recht in het verschijnsel ‘nationale Europeesrechtelijke precedenten’, zoals in de inleiding beschreven, is al helemaal geen optie.

De oplossingsrichting voor het kenprobleem kan dan ook enkel bestaan in het belichten van de noordwand. Het feit dat bronnen van
geldend recht van een hogere orde momenteel verborgen zijn, dient eerst integraal – in wetenschap en rechtspraktijk – onder ogen te
worden gezien. Eerst dan kan verder worden gedacht. De juridische wereld zal het geldende recht van een hogere orde eerst in beeld moeten
brengen.23

Roel Westrik

Mr. R. Westrik is universitair hoofddocent privaatrecht aan de Erasmus School of Law Rotterdam en hoofd wetenschappelijk bureau bij
Holla Advocaten (Den Bosch, Eindhoven).
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