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Staat niet aansprakelijk voor niet prejudicieel 
verwijzen

O&A 2019/20

In deze bijdrage bespreken Ortlep en Widdershoven 
het recente KLM-piloten arrest van de Hoge Raad, 
waarin deze zich voor de eerste keer uitspreekt over 
een op het Köbler-arrest van het Hof van Justitie 
gebaseerde schadevordering wegens beweerdelijke 
schending van het Unierecht door een hoogste natio-
nale rechter, namelijk de Hoge Raad zelf in een arrest 
uit 2012. In het KLM-piloten arrest oordeelt de Hoge 
Raad dat het schenden door een hoogste nationale 
rechter van diens verplichting om prejudiciële vra-
gen te verwijzen naar het Hof van Justitie niet vol-
staat om die aansprakelijkheid te vestigen. Daartoe 
zal een particulier mede de schending van een regel 
van materieel Unierecht moeten stellen. Of het in 
strijd met artikel 6 EVRM ongemotiveerd niet preju-
dicieel verwijzen wel tot aansprakelijkheid kan lei-
den, laat de Hoge Raad in het midden, omdat hij van 
oordeel is dat de Hoge Raad in het arrest van 2012 
die niet-verwijzing toereikend heeft gemotiveerd. 
Hoewel deze grondslag daarmee nog niet is uitgeslo-
ten, verwachten de auteurs niet dat schadeclaims die 
uitsluitend op deze grond zijn gebaseerd veel succes 
zullen hebben, omdat een direct causaal verband 
met de geleden schade lijkt te ontbreken. Materiële 
schade vloeit immers niet voort uit het ongemo-
tiveerd niet-verwijzen van een prejudiciële vraag, 
maar uit de schending van een regel van materieel 
Unierecht, die daarvan mogelijk het gevolg is.

1. Inleiding

Op 21 december 2018 heeft de Hoge Raad arrest gewezen in 
de KLM-pilotenzaak (hierna: pilotenzaak of pilotenarrest).2 
Daarin hadden de piloten de Staat op grond van het Unie-
recht, meer in het bijzonder het Köbler-arrest van het Hof 
van Justitie,3 aansprakelijk gesteld voor de schade die zij 
zouden hebben geleden als gevolg van de beweerdelijke 
schending van het Unierecht door de Hoge Raad in een arrest 

1 Prof. mr. R. (Rolf) Ortlep is hoogleraar bestuursrecht aan de Open Univer-
siteit en universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht aan de Univer-
siteit Utrecht. Prof. mr. R.J.G.M. (Rob) Widdershoven is hoogleraar Euro-
pees bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht en staatsraad/raadsheer 
advocaat-generaal voor het bestuursrecht. Beiden zijn verbonden aan het 
Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL) van de Univer-
siteit Utrecht.

2 HR 21 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2396. Het arrest is voorafgegaan 
aan een uitvoerige en zeer instructieve conclusie van A-G Wissink 19 janu-
ari 2018, ECLI:NL:PHR:2018:54. 

3 HvJ EG 30 september 2003 (Köbler), C-224/01, ECLI:EU:C:2003:513, AB 
2003/429, m.nt. Widdershoven. Zie A.P.W. Duijkersloot, R.J.G.M. Widdershoven
& J.H. Jans, ‘Hoofdstuk VII – Overheidsaansprakelijkheid’, in: S. Prechal & 
R.J.G.M. Widdershoven, Inleiding tot het Europees bestuursrecht, Nijmegen: 
Ars Aequi 2017, p. 433-467, i.h.b. p. 454 e.v.

van 13 juli 2012,4 in een zaak tussen de piloten en KLM over 
hun onvrijwillige pensionering. In de pilotenzaak verwerpt 
de Hoge Raad het cassatieberoep van de piloten tegen het 
arrest van het Gerechtshof Den Haag van 25 oktober 2016,5 
waarin hun schadeclaim was afgewezen. Daartoe stelt de 
Hoge Raad onder meer dat de enkele stelling dat een in laat-
ste aanleg rechtsprekende nationale rechter6 zijn uit artikel 
267 lid 3 Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie (hierna: VWEU) voortvloeiende verplichting om vra-
gen van het Unierecht prejudicieel te verwijzen naar het Hof 
van Justitie niet is nagekomen niet volstaat om de op het 
Unierecht gebaseerde aansprakelijkheid te vestigen, omdat 
die aansprakelijkheid niet los kan worden gezien van de on-
derliggende inhoud van het uit te leggen Unierecht.7 Voor 
het vestigen van aansprakelijkheid is het enkele schenden 
van de prejudiciële verwijzingsplicht van artikel 267 lid 3 
VWEU derhalve onvoldoende en moet een particulier mede 
de schending van een regel van materieel Unierecht stellen.
In de aanloop naar het arrest van de Hoge Raad heeft O&A 
in een themanummer aandacht besteed aan de staatsaan-
sprakelijkheid wegens onrechtmatige rechtspraak. Dat the-
manummer eindigde met een slotbeschouwing,8 waarin wij 
primair ingingen op de vraag of er voor Nederland goede 
redenen zijn om te komen tot een geharmoniseerde maat-
staf voor staatsaansprakelijkheid vanwege onrechtmatige 
rechtspraak in hoogste instantie en, zo ja, welke dat moet 
zijn. De achtergrond van deze vraag is dat in Nederland 
twee of wellicht drie maatstaven voor die aansprakelijk-
heid bestaan. Naast de Unierechtelijke Köbler-maatstaf, die 
in de pilotenzaak door de Hoge Raad expliciet wordt er-
kend, zijn dat de aloude Jan Luyken-maatstaf en wellicht de 
Greenworld-maatstaf. In paragraaf 2 van deze bijdrage ko-
men we op deze maatstaven kort terug. In de slotbeschou-
wing besteden wij ook aandacht aan twee kwesties die in 
het pilotenarrest van de Hoge Raad centraal staan, namelijk 
in hoeverre een schadevordering vanwege onrechtmatige 
rechtspraak kan worden gebaseerd op de enkele schending 
van de prejudiciële verwijzingsplicht van artikel 267 lid 3 
VWEU door een hoogste nationale rechter, dan wel op de 
schending van de verplichting van zo’n hoogste rechter om, 
als partijen om prejudiciële verwijzing naar het Hof van Jus-
titie hebben verzocht, de niet-verwijzing te motiveren. Die 

4 HR 13 juli 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW3367.
5 Hof Den Haag 25 oktober 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2984, AB 

2017/71, m.nt. Widdershoven, waarin Rb. Den Haag 3 juni 2015, 
ECLI:NL:RBDHA:2016:14190, AB 2016/26, m.nt. Widdershoven, O&A 
2016/3, m.nt. Meijer, is bevestigd.

6 Hiermee wordt gedoeld op een nationaal rechterlijke instantie waarvan 
de uitspraak niet vatbaar is voor een gewoon rechtsmiddel. Hierna wordt 
soms gesproken van een hoogste nationale rechter.

7 HR 21 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2396, r.o. 3.3.6.
8 R. Ortlep & R.J.G.M. Widdershoven, ‘Slotbeschouwing: naar een geharmo-

niseerde maatstaf voor staatsaansprakelijkheid wegens onrechtmatige 
rechtspraak?’, O&A 2017/35 (p. 107-118).
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verplichting wordt door het Europese Hof voor de Rechten 
van de Mens (hierna: EHRM) gebaseerd op artikel 6 lid 1 
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de 
mens (hierna: EVRM).9 Beide grondslagen staan centraal in 
de paragrafen 3 en 4 van deze bijdrage. In paragraaf 5 gaan 
we in op de geschiktheid van de Hoge Raad om te oordelen 
over de aansprakelijkheid van de Staat voor een arrest van 
diezelfde Hoge Raad. Deze bijdrage wordt in paragraaf 6 af-
gesloten met een samenvattende conclusie.

2. Geharmoniseerde 
aansprakelijkheidsmaatstaf voor 
onrechtmatige rechtspraak?

De aansprakelijkheid voor onrechtmatige rechtspraak is in 
Nederland jarenlang uitsluitend bepaald door de maatstaf 
die de Hoge Raad in 1971 formuleerde in zijn arrest inzake 
het Hotel Jan Luyken.10 Volgens dat arrest is de Staat in be-
ginsel niet aansprakelijk voor onrechtmatige rechtspraak, 
maar leidt dat beginsel uitzondering indien aan twee cu-
mulatieve voorwaarden is voldaan. Allereerst moeten bij 
de voorbereiding van de rechterlijke uitspraak zulke fun-
damentele rechtsbeginselen zijn veronachtzaamd dat niet 
meer met recht kan worden gesproken van een eerlijke en 
onpartijdige behandeling van de zaak. Daarnaast mag te-
gen de onrechtmatige rechterlijke uitspraak geen (gewoon 
of buitengewoon) rechtsmiddel openstaan of hebben open-
gestaan. De Jan Luyken-maatstaf heeft als resultaat dat de 
kans dat de Staat aansprakelijk is voor de schade die het ge-
volg is van onrechtmatige rechtspraak zeer klein is.
In het Greenworld-arrest van 2009 heeft de Hoge Raad wel-
licht een tweede, iets ruimere maatstaf geïntroduceerd 
voor de staatsaansprakelijkheid voor onrechtmatige recht-
spraak.11 De maatstaf zou dan – samengevat – zijn dat de 
rechter ‘met betrekking tot de vernietigde uitspraak opzet-
telijk of bewust roekeloos heeft gehandeld dan wel met ken-
nelijke grove miskenning van hetgeen een behoorlijke taak-
vervulling meebrengt’. In de literatuur bestaat echter geen 
overeenstemming over de vraag of de Greenworld-maatstaf 
een breuk betekent met de strikte Jan Luyken-maatstaf, om-
dat die maatstaf wellicht geen betrekking heeft op over-

9 Vergelijk EHRM 28 augustus 2018, nr. 60934/13 (Somorjai), EHRC 2018/207, 
m.nt. Krommendijk; EHRM 23 mei 2016, nr. 17502/07 (Avoti š/Letland); 
EHRM 21 juli 2015, nr. 38369/09 (Schipani/Italië); EHRM 8 april 2014, nr. 
17120/09 (Dhahbi/Italië), AB 2015/44, m.nt. Barkhuysen & Van Emmerik; 
EHRM 10 april 2012, nr. 4832/04 (Vergauwen/België); EHRM 20 septem-
ber 2011, nrs. 3989/07 en 38353/07 (Ullens de Schooten en Rezabek/België), 
AB 2012/26, m.nt. Barkhuysen & Van Emmerik. Zie de conclusie van A-G 
Wissink 19 januari 2018, ECLI:NL:PHR:2018:54; E.T.P. Scheers, ‘Over onge-
motiveerde uitspraken in het vreemdelingenrecht. Afdeling: speel open 
kaart en motiveer!’, A&MR 2018/4, p. 172-179; J.T. Claassen, ‘De prejudi-
ciële procedure en het recht op effectieve rechtsbescherming: naar een 
Europese motiveringsplicht voor niet-verwijzende rechters?’, NJCM-Bulletin 
2017/2 (p. 127-145).

10 HR 3 december 1971, NJ 1972/137, m.nt. Scholten, AB 1972/27, m.nt. Stellinga.
11 HR 4 december 2009, NJ 2011/131, m.nt. Vranken, JOR 2010/175, m.nt. Kortmann.

De Greenworld-maatstaf is gepreciseerd in HR 30 september 2016, 
ECLI:NL:HR:2016:2215 (QNOW). Hierover uitvoerig I. Giesen, ‘Greenworld 
en QNOW: staatsaansprakelijkheid wegens onrechtmatige rechtspraak’, 
O&A 2017/31 (p. 71-80).

heidsrechters, maar alleen op arbiters.12 In de lagere recht-
spraak wordt van dat laatste uitgegaan.13

Naast deze louter nationale maatstaven was al sinds 2003 
een derde, Europese grondslag voor de aansprakelijkheid 
voor onrechtmatige rechtspraak ‘latent’ aanwezig, namelijk 
de in het Köbler-arrest van het Hof van Justitie aan de EU-lid-
staten voorgeschreven aansprakelijkheid voor schendingen 
van het Unierecht door een in laatste aanleg rechtsprekende 
nationale instantie. Op deze Unierechtelijke grondslag is in 
de pilotenzaak voor de eerste keer beroep gedaan, zodat 
eerst de feitenrechters en in het pilotenarrest van 21 decem ber 
2018 ook de Hoge Raad haar hebben kunnen ‘activeren’. In 
dat arrest geeft de Hoge Raad de essentie van deze grond-
slag als volgt weer:

'3.3.4. Voorts heeft te gelden dat volgens de recht-
spraak van het HvJ EU de Staat aansprakelijk kan zijn 
voor schade als gevolg van de beslissing van een in 
laatste aanleg rechtsprekende nationale rechterlijke in-
stantie, die in strijd is met een regel van het recht van 
de Unie (HvJ EG 30 september 2003, Köbler, C-224/01, 
ECLI:EU:C:2003:513, punt 52). Hiertoe moet aan drie 
voorwaarden zijn voldaan: 1) de geschonden rechtsregel 
strekt ertoe particulieren rechten toe te kennen, 2) er is 
sprake van een voldoende gekwalificeerde schending en 
3) er bestaat een rechtstreeks causaal verband tussen de 
schending van de op de staat rustende verplichting en 
de door de betrokkenen geleden schade (arrest Köbler, 
punt 51). Wat betreft deze tweede voorwaarde moet re-
kening worden gehouden met de specifieke aard van de 
rechterlijke functie en met de gerechtvaardigde eisen 
van rechtszekerheid. De staat kan voor een schending 
van het recht van de Unie door een rechterlijke beslissing 
slechts aansprakelijk worden gehouden in het uitzonder-
lijke geval waarin de rechter het toepasselijke recht ken-
nelijk heeft geschonden (arrest Köbler, punt 53).’

Met deze overweging heeft ook de hoogste Nederlandse 
rechter de Köbler-maatstaf voor aansprakelijkheid voor on-
rechtmatige rechtspraak erkend, en kent Nederland dus drie 

12 Vergelijk i.h.b. Ortlep & Widdershoven 2017; Giesen 2017; T. Barkhuysen 
& M.L. van Emmerik, ‘Staatsaansprakelijkheid voor rechterlijk optreden 
vanwege schending van het EVRM’, O&A 2017/34 (p. 101-106). Zie ook A-G 
Wissink 19 januari 2018, ECLI:NL:PHR:2018:54, r.o. 6.2, die deze kwestie in 
het midden laat.

13 Vergelijk voor die rechtspraak T. Barkhuysen & M.L. van Emmerik, ‘On-
rechtmatige rechtspraak na 100 jaar Noordwijkerhout/Guldemond’, 
in: R.J.N. Schlössels e.a. (red.), De burgerlijke rechter in het publiekrecht, 
Deventer: Wolters Kluwer 2015, p. 179-199, in het bijzonder p. 189 e.v. 
Zie verder Hof Den Haag 26 maart 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:749; 
Rb. Den Haag 6 juni 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:6463; Rb. Den Haag 
28 februari 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:2895; Rb. Den Haag 28 fe-
bruari 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:3052; Rb. Den Haag (vzr.) 6 no-
vember 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:15880; Rb. Den Haag (vzr.) 
24 oktober 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:12098; Rb. Den Haag 18 ok-
tober 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:11809; Rb. Den Haag 1 maart 2017, 
ECLI:NL:RBDHA:2017:2111; Hof Den Haag 25 oktober 2016, AB 2017/71, m.nt. 
Widdershoven; Hof Den Haag 2 februari 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:129; 
Rb. Den Haag 13 januari 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:386; Rb. Den Haag 
3 juni 2015, AB 2016/26, m.nt. Widdershoven, O&A 2016/3, m.nt. Meijer; 
Hof Den Haag 28 april 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:1277; Rb. Den Haag 
(vzr.) 5 maart 2010, ECLI:NL:RBSGR:2010:BL6948.
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(of twee) maatstaven voor deze aansprakelijkheid. In de al 
genoemde slotbeschouwing hebben wij een pleidooi gehou-
den om deze maatstaven te vervangen door één geharmo-
niseerde, algemene maatstaf, namelijk de Köbler-maatstaf 
van de kennelijke schending van het recht.14 Die maatstaf 
zou dan ook gelden voor de schendingen door de hoogste 
nationale rechters van nationaal en internationaal recht. De 
reden voor deze keuze is tweeledig. In de eerste plaats geldt 
deze maatstaf al voor het omvangrijke en nog steeds uit-
dijende toepassingsgebied van het Unierecht. In de tweede 
plaats leidt de toepassing ervan buiten dat gebied tot ge-
lijke behandeling van alle gevallen van aansprakelijkheid 
wegens onrechtmatige rechtspraak. In dat verband zij ver-
wezen naar het Schaarbeek-arrest van het Grondwettelijke 
Hof van België,15 waarin dat hof de Köbler-maatstaf van de 
kennelijke schending op grond van het Belgische constituti-
onele gelijkheidsbeginsel van toepassing heeft verklaard op 
rechterlijke uitspraken die in strijd zijn met ander recht dan 
het Unierecht.
We hadden natuurlijk gehoopt dat de Hoge Raad dit plei-
dooi in de pilotenzaak zou omarmen. Het arrest van het Ge-
rechtshof Den Haag bood daarvoor een haakje, omdat dat 
hof daarin had geoordeeld dat de Staat ook op grond van 
de Jan Luycken- en Greenworld-maatstaf niet aansprakelijk 
was.16 Helaas (voor ons) hebben de piloten in hun middel 
over dat oordeel niet geklaagd en heeft er in cassatie over de 
mogelijke harmonisatie van de maatstaven evenmin debat 
plaatsgevonden.17 Daarmee bestond er voor de Hoge Raad 
geen directe aanleiding om zich op dit punt uit te spreken. 
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat deze kwestie definitief 
van tafel is. Op enig moment zal zich ongetwijfeld een zaak 
aandienen waarin de Hoge Raad wel de gelegenheid ziet om 
hierover een standpunt in te nemen. Vooralsnog houden wij 
de hoop dat hij dan kiest voor de door ons voorgestane ge-
harmoniseerde maatstaf.

3. Niet-prejudicieel verwijzen als 
aansprakelijkheidsgrondslag

3.1 Inleiding
Komen we tot de kern van de pilotenzaak. Zoals in de in-
leiding al is aangegeven, hebben de piloten in die zaak de 
Staat aansprakelijk gesteld voor de schade die zij zouden 
hebben geleden als gevolg van de beweerdelijke schending 
van het Unierecht en het EVRM in een arrest van de Hoge 
Raad van 13 juli 2012.18 Aanleiding voor die laatste zaak was 
de door KLM op grond van de CAO toegepaste verplichte 
uitdiensttreding van de piloten op de leeftijd van 56 of 57 
jaar. Omdat de piloten van oordeel waren dat hierbij sprake 
was van met het Unierecht strijdige leeftijdsdiscriminatie 

14 Ortlep & Widdershoven 2017, p. 114-117.
15 Grondwettelijk Hof 30 juni 2014, R.W. 2014-2015, p. 1573-1582, m.nt. Van 

Oevelen, AB 2016/157, m.nt. Ortlep. Hierover uitvoerig A. Carton en S. 
Lierman, ‘Lessen uit België: aansprakelijkheid voor rechterlijk optreden’, 
O&A 2017/33 (p. 91-101).

16 Hof Den Haag 25 oktober 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2984, r.o. 4.5.
17 Vgl. voor deze informatie, de conclusie van A-G Wissink 19 januari 2018, 

ECLI:NL:PHR:2018:54, r.o. 6.4.
18 HR 13 juli 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW3367.

zijn zij een procedure gestart tegen KLM. In het arrest van 
13 juli 2012 oordeelde de Hoge Raad onder verwijzing naar 
de rechtspraak van het Hof van Justitie dat van een onge-
rechtvaardigde leeftijdsdiscriminatie geen sprake was.
De aansprakelijkheidsclaim van de piloten richt zich tegen 
dat arrest en is gebaseerd op twee grondslagen. In de eerste 
plaats, op schending van artikel 267 lid 3 VWEU, omdat de 
Hoge Raad in zijn arrest van 13 juli 2012 in strijd met die 
bepaling geen prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie 
heeft gesteld. In de tweede plaats, op schending van artikel 
6 lid 1 EVRM, omdat de Hoge Raad ongemotiveerd geen pre-
judiciële vragen aan het hof heeft gesteld, terwijl de piloten 
om verwijzing zouden hebben verzocht. In de pilotenzaak 
wijst de Hoge Raad de in verband met beide grondslagen 
aangevoerde middelen af. Omdat daarmee de basis aan hun 
schadeclaim ontvalt, komen andere mogelijke obstakels 
voor de toekenning van schadevergoeding, meer in het bij-
zonder het ontbreken van direct causaal verband tussen het 
(ongemotiveerd) niet voldoen aan de prejudiciële verwij-
zingsplicht en de schade, in het arrest niet aan de orde, ook 
al zullen we daarover wel een opmerking maken in para-
graaf 4.2.
In het vervolg van deze paragraaf bespreken we de eerste 
grondslag. Eerst gaan we in op de achtergrond ervan (para-
graaf 3.2), vervolgens komt het oordeel van de Hoge Raad 
aan de orde (paragraaf 3.3). De tweede grondslag bespreken 
wij in paragraaf 4.

3.2 Het karakter van de prejudiciële procedure
Voor de vraag of het in strijd met artikel 267 lid 3 VWEU 
niet-verwijzen van een prejudiciële vraag naar het Hof van 
Justitie door een in laatste aanleg rechtsprekende nationale 
instantie op zich al kan leiden tot aansprakelijkheid, is het 
karakter van die procedure van belang. Kort gezegd is het 
daarbij de vraag of de prejudiciële procedure uitsluitend een 
samenwerkingsinstrument van het Hof van Justitie met de 
nationale rechters is of dat zij mede een recht(smiddel) van 
partijen behelst. In vaste rechtspraak heeft het Hof van Jus-
titie principieel gekozen voor de eerste optie, waarbij het 
uitsluitend aan de nationale rechter is om te oordelen of er 
reden voor verwijzing is. Of zoals de Hoge Raad in de piloten-
zaak voorop stelt:

‘3.3.3. De Hoge Raad stelt voorop dat blijkens de recht-
spraak van het HvJ EU het uitsluitend een zaak is van de 
nationale rechter aan wie het geschil is voorgelegd en die 
de verantwoordelijkheid draagt voor de te geven rech-
terlijke beslissing om, gelet op de bijzonderheden van 
het geval, zowel de noodzaak van een prejudiciële beslis-
sing voor het wijzen van zijn vonnis te beoordelen, als de 
relevantie van de vragen die hij aan het Hof van Justitie 
voorlegt. Bovendien laat de uit het arrest Cilfit (HvJ EG 
6 oktober 1982, 283/81, ECLI:EU:C:1982:335) voortvloei-
ende rechtspraak het aan het uitsluitende oordeel van de 
nationale rechterlijke instantie over, of de juiste toepas-
sing van het recht van de Unie dermate voor de hand ligt 
dat er geen enkele ruimte voor redelijke twijfel is en zij 
derhalve kan besluiten af te zien het Hof van Justitie een 
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bij haar opgeworpen vraag van uitlegging van het recht 
van de Unie voor te leggen en kan besluiten die vraag op 
eigen verantwoordelijkheid op te lossen. Hieruit vloeit 
voort dat het uitsluitend aan de nationale rechterlijke in-
stanties waarvan de beslissingen volgens het nationale 
recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep is om, op eigen 
verantwoordelijkheid en op onafhankelijke wijze vast te 
stellen of sprake is van een acte clair (HvJ EU 9 septem-
ber 2015, X en T.A. van Dijk, gevoegde zaken C-72/14 en 
C-197/14, ECLI:EU:C:2015:564, punten 57-59).’

Kort en goed, het is de nationale rechter die op eigen ver-
antwoordelijkheid de noodzaak van de verwijzing en de re-
levantie van de vragen bepaalt en die vaststelt of er sprake 
is van een acte clair of – voegen wij daaraan toe – een acte 
éclairé, die gelet op het Cilfit-arrest beide reden kunnen zijn 
om van verwijzing af te zien. De opvatting van partijen over 
het al dan niet verwijzen, speelt bij dit alles geen rol. Bo-
vendien heeft het Hof van Justitie in het Cilfit-arrest klip-
en-klaar bepaald dat de prejudiciële procedure geen rechts-
middel ten behoeve van partijen is.19

Gelet hierop gaat, zoals wij ook hebben aangegeven in onze 
slotbeschouwing,20 de literatuur er algemeen vanuit dat de 
enkele niet-verwijzing onvoldoende is voor het aannemen 
van aansprakelijkheid wegens onrechtmatige rechtspraak.21 
Ter nadere onderbouwing wordt daarin ook algemeen ge-
steld dat de verwijzingsplicht op zich (onafhankelijk van het 
eventueel geschonden materiële Unierecht) niet ertoe strekt 
om aan particulieren afdwingbare rechten toe te kennen. 
Daarmee voldoet die plicht niet aan de eerste Köbler-voor-
waarde voor de vestiging van staatsaansprakelijkheid 
(strekt de geschonden regel ertoe aan particulieren rechten 
toe te kennen?), zodat de niet-nakoming ervan reeds om die 
reden niet kan leiden tot een dergelijke aansprakelijkheid. 
Over dit punt wordt door de Nederlandse rechters overigens 
verschillend gedacht. Terwijl de Rechtbank Den Haag al in 
de pilotenzaak zelf en nog steeds van oordeel is dat arti-
kel 267 lid 3 VWEU niet ertoe strekt om aan particulieren 
rechten toe te kennen,22 stelt het Gerechtshof Den Haag in 
de pilotenzaak dat dit wel het geval is.23 Volgens ons heeft 
de rechtbank gelijk en kan dat ook worden afgeleid uit de 
Köbler-zaak zelf. In die zaak onderzoekt het Hof van Justitie 
de eerste Köbler-voorwaarde immers niet vanuit de (moge-
lijke) schending van de prejudiciële verwijzingsverplich-
ting, maar vanuit de in die zaak door de hoogste nationale 

19 HvJ EG 6 oktober 1982, 283/81, ECLI:EU:C:1982:335, punt 9. Zie over de 
toepassing van het Cilfit-arrest in de nationale rechtspraak onder meer 
J. Krommendijk & M. Loth, Europese rechters in gesprek, Den Haag: BJu 
2018; J. Krommendijk, ‘De hoogste Nederlandse bestuursrechters en het 
Hof van Justitie: geboren danspartners?’, NTB 2017/34 (p. 305-315); J. 
Krommendijk, ‘De prejudiciële verwijzingsdans tussen het Europees Hof 
van Justitie en nationale rechters’, Trema 2017/1, p. 10-16. 

20 Ortlep & Widdershoven 2017, i.h.b. p. 109 e.v.
21 Vergelijk Z. Varga, ‘In Search of a ‘Manifest Infringement of the Applicable 

Law’ in the Terms set out in Köbler’, REALaw 2016/2, p. 5-39, i.h.b. p. 30 e.v.; 
Duijkersloot e.a. 2017, p. 457-458.

22 Rb. Den Haag 3 juni 2015, ECLI:NL:RBDHA:2016:14190. Zie recent nadruk-
kelijk, Rb. Den Haag 6 juni 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:6681, r.o. 5.15-5.17.

23 Hof Den Haag 25 oktober 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2984, r.o. 3.3.

rechter geschonden artikelen 45 VWEU en 7(1) Verordening 
(EEG) 1612/88.24

Het verzaken van de prejudiciële verwijzingsplicht door een 
in laatste aanleg rechtsprekende nationale instantie is ove-
rigens wel een factor die moet worden meegewogen bij de 
vraag of een schending van materieel Unierecht ‘kennelijk’ 
is. Volgens het Hof van Justitie in het Köbler-arrest moet in 
dat verband immers rekening worden gehouden met:

‘[…] de mate van duidelijkheid en nauwkeurigheid van 
de geschonden regel, de vraag of de schending opzette-
lijk is begaan, de al dan niet verschoonbaarheid van de 
rechtsdwaling, het eventueel door een gemeenschapsin-
stelling ingenomen standpunt en de schending door de 
betrokken rechter van zijn verplichting om een prejudi-
ciële vraag te stellen.’

Van een kennelijke schending van het Unierecht is in elk 
geval sprake als een in laatste aanleg rechtsprekende na-
tionale instantie kennelijk is voorbijgegaan aan het toe-
passelijke Unierecht of als zij die schending begaat hoewel 
dienaangaande vaste rechtspraak van het Hof van Justitie 
bestaat.25 Voorts lijkt ons een dergelijke schending kenne-
lijk als het Hof van Justitie haar reeds heeft vastgesteld in 
het kader van een inbreukprocedure (als bedoeld in artikel 
258 VWEU). Bovendien kan het niet-verwijzen van een pre-
judiciële vraag door een in laatste aanleg rechtsprekende 
nationale instantie, terwijl bijvoorbeeld geen sprake is van 
een acte clair, leiden tot een succesvolle inbreukprocedu-
re. Dat blijkt uit een arrest van 4 oktober 2018, waarin het 
Hof van Justitie veroordeelt omdat een Franse hoogste be-
stuursrechter, de Conseil d’État, in een zaak had nagelaten 
zich prejudicieel tot het hof te wenden ter uitlegging van 
het Unierecht, terwijl die uitlegging volgens de rechtspraak 
van het hof niet zo evident was dat er redelijkerwijze geen 
ruimte voor twijfel bestond.26

Daarnaast merken we op dat het Hof van Justitie onder om-
standigheden een verzwaarde acte clair-toets of zelfs een 
harde prejudiciële verwijzingsverplichting voorschrijft. 
Dat eerste is het geval als de (rechterlijke) instanties, al dan 
niet binnen dezelfde lidstaat, het desbetreffende Unierecht 
verschillend uitleggen, aangezien dat volgens het Hof van 
Justitie een belangrijke aanwijzing is dat geen sprake is van 
een acte clair.27 Een verwijzingsverplichting kan – volgens 
het arrest Ferreira da Silva e Brito28 – aan de orde zijn in de 
situatie waarin ‘lagere rechterlijke instanties uiteenlopende 
beslissingen geven’ over de juiste uitleg van het desbe-

24 Vergelijk het Köbler-arrest, punt 103 en verder. Zie ook Ortlep & 
Widdershoven 2017, i.h.b. p. 109.

25 Vergelijk HvJ EU 28 juli 2016, C-168/15 (Tomášová), ECLI:EU:C:2016:602, AB 
2016/296, m.nt. Ortlep.

26 HvJ EU 4 oktober 2018, C-416/17 (Commissie/Frankrijk), ECLI:EU:C:2018:811. 
Hierover onder meer P. Wattel, ‘Précompte en Baltic Master; de ver-
wijsplicht van de hoogste rechter’, NJB 2019/1064, afl. 19, p. 1387. Zie eerder 
HvJ EG 9 december 2003, C-129/00, (Commissie/Italië), ECLI:EU:C:2003:656, 
AB 2004/59, m.nt. Widdershoven.

27 Vergelijk HvJ EU 15 september 2005, C-495/03 (Intermodal Transport), 
ECLI:EU:C:2005:552, AB 2006/182, m.nt. Widdershoven.

28 HvJ EU 9 september 2015, C-160/14, ECLI:EU:C:2015:665, AB 2016/1, m.nt. 
Ortlep.
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treffende Unierecht ‘en die uitlegging tevens herhaaldelijk 
moeilijkheden oplevert in de verschillende lidstaten’, aan-
gezien dan volgens het hof geen sprake is van een acte clair.29 
Een wellicht nog hardere verwijzingsverplichting vloeit bo-
vendien voort uit het arrest AFNE.30 In die zaak stelt het Hof 
van Justitie dat een in laatste aanleg rechtsprekende natio-
nale instantie gehouden is om prejudicieel te verwijzen als 
deze gebruik wil maken van de buitengewone bevoegdheid 
om bij uitzondering bepaalde gevolgen van een verklaring 
dat een bepaling van nationaal recht, die is vastgesteld in 
strijd met de verplichtingen van Richtlijn 2001/42/EG (stra-
tegische milieubeoordeling), in de tijd te beperken.
Dat er voor de nationale rechter een verzwaarde acte clair-
toets geldt of zelfs een harde verwijzingsplicht bestaat, be-
tekent volgens ons echter nog steeds niet dat de prejudiciële 
procedure in zoverre wel een rechtsmiddel of recht van 
partijen zou zijn. Wel zal het niet-verwijzen in die zaken de 
schending van het materiële Unierecht al snel een ‘kenne-
lijke’ maken.

3.3 Het oordeel van de Hoge Raad
Na deze inleidende beschouwingen gaan wij nader in op het 
pilotenarrest van de Hoge Raad. Daarin verwerpt de Hoge 
Raad de grond inzake het ten onrechte niet prejudicieel ver-
wijzen in twee stappen, een zaakspecifieke en een meer al-
gemene stap. Als opmaat naar de zaakspecifieke stap geeft 
de Hoge Raad eerst weer wat hij precies heeft geoordeeld in 
het arrest van 13 juli 2012, en wel als volgt:

‘3.3.2. Uitgangspunt bij die behandeling is dat uit de for-
mulering van het arrest van 2012 blijkt dat de Hoge Raad 
het geschil tussen partijen (mede) heeft beoordeeld aan 
de hand van het toepasselijke EU-recht, in het bijzonder 
de Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 
2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke 
behandeling in arbeid en beroep (hierna: de Richtlijn) en 
de naar aanleiding van de Richtlijn gewezen rechtspraak 
van het HvJ EU, een en ander zoals in dat arrest nader 
uiteengezet. Uit het arrest van 2012 blijkt voorts dat de 
Hoge Raad zich – mede aan de hand van de door de Hoge 
Raad genoemde rechtspraak van het HvJ EU – in staat 
achtte de tussen partijen bestaande geschilpunten te be-
slissen en dat het derhalve voor de beslechting van het 
geding niet nodig was op de voet van artikel 267 VWEU 
het HvJ EU een prejudiciële beslissing te verzoeken.’

Vervolgens stelt de Hoge Raad, zoals hiervoor in paragraaf 
3.2 al is aangegeven, dat het volgens de rechtspraak van het 
Hof van Justitie de uitsluitende verantwoordelijkheid van de 
nationale rechter is om de noodzaak en relevantie van een 
prejudiciële vraag te beoordelen en om vast te stellen of er 
sprake is van een acte clair (rechtsoverweging 3.3.3) en geeft 
hij de essentie van de Köbler-rechtspraak weer (rechtsover-

29 Zie CBb 6 februari 2018, ECLI:NL:CBB:2018:10.
30 HvJ EU 28 juli 2016, C-379/15 (AFNE), ECLI:EU:C:2016:603, AB 2016/308, 

m.nt. Ortlep.

weging 3.3.4, geciteerd in paragraaf 2). Vervolgens oordeelt 
hij:

‘Mede gelet op hetgeen hiervoor onder 3.3.2 is voorop-
gesteld, rustte bij die stand van zaken op de Hoge Raad 
geen verplichting tot het stellen van prejudiciële vragen. 
De enkele omstandigheid dat [eiser] c.s. een andere op-
vatting hebben over de uitkomst van die toepassing van 
het EU-recht in dit door hen aan de rechter voorgelegde 
geval, doet daaraan niet af.’

Aldus is de Hoge Raad van oordeel dat hij zijn prejudiciële 
verwijzingsplicht in het arrest van 13 juli 2012 niet heeft 
geschonden, omdat er wel sprake was van een acte clair; 
een oordeel dat ons gelet op de inhoud van dat arrest zeker 
verdedigbaar lijkt. Tegelijkertijd is dat oordeel, als gezegd, 
zaakspecifiek en sluit het niet uit dat in een andere zaak, 
waarin met recht kan worden gesteld dat die verplichting 
geschonden is, de niet-verwijzing wel de grondslag zou 
kunnen zijn voor een aansprakelijkheidsclaim. Uit rechts-
overweging 3.3.6 van het arrest – en daarmee zet de Hoge 
Raad de tweede meer algemene stap – blijkt dat dit niet de 
bedoeling is.

‘3.3.6. Voorts falen de onderdelen voor zover zij zich, met 
name onder IV, keren tegen het oordeel van het hof dat 
de hiervoor besproken grondslagen en hetgeen in dat 
verband door [eiser] c.s. is aangevoerd, in ieder geval niet 
toereikend zijn voor het oordeel dat sprake is van een 
voldoende gekwalificeerde schending als hiervoor on-
der 3.3.4 onder (2) bedoeld. In dat verband is van belang 
dat de uit art. 267 lid 3 VWEU voortvloeiende verplich-
ting zich primair richt tot de rechter voor wie een vraag 
over de uitleg van EU-recht wordt opgeworpen en dat 
aanspraken die aan een schending van EU-recht kunnen 
worden ontleend – ook ingeval een dergelijke verplich-
ting is geschonden – niet los kunnen worden gezien van 
de onderliggende inhoud van het uit te leggen EU-recht. 
De enkele stelling dat de rechter zijn uit art. 267 lid 3 
voortvloeiende verplichting niet is nagekomen, volstaat 
derhalve niet om de hiervoor onder 3.3.4 bedoelde aan-
sprakelijkheid te vestigen.’

In deze overweging stelt de Hoge Raad dat zelfs ingeval 
de prejudiciële verwijzingsverplichting van artikel 267 lid 
3 VWEU is geschonden, de aanspraken die aan een schen-
ding van het Unierecht kunnen worden ontleend niet los 
kunnen worden gezien van de onderliggende inhoud van 
het uit te leggen Unierecht en dat dus de enkele niet-nako-
ming door de hoogste nationale rechter van zijn prejudiciële 
verwijzingsverplichting niet volstaat om de Köbler-aan-
sprakelijkheid te vestigen. Dat is materieel geheel in over-
eenstemming met onze opvatting en die van anderen in de 
literatuur, zoals wij die hiervoor in paragraaf 3.2 hebben 
weergegeven. Wel valt het op dat de Hoge Raad niet expli-
ciet stelt dat de verwijzingsverplichting van artikel 267 lid 3 
VWEU niet ertoe strekt om aan particulieren rechten toe te 
kennen (en dus niet voldoet aan de eerste Köbler-voorwaar-
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de), ook al kan de stelling dat ‘deze verplichting zich primair 
richt tot de rechter voor wie een vraag over de uitleg van 
EU-recht wordt opgeworpen’ wellicht wel als een aanwij-
zing in die richting worden beschouwd. De reden om over 
deze kwestie, die door de Staat wel was opgeworpen, geen 
principiële uitspraak te doen lijkt ons te zijn dat een oordeel 
daarover voor de verwerping van het cassatieberoep niet 
meer van belang is. Daarnaast speelt misschien een rol dat 
aldus wordt vermeden dat deze kwestie prejudicieel hoeft 
te worden verwezen.
Wat hiervan verder van zij, met het oordeel van de Hoge 
Raad staat vast dat particulieren een op Köbler gebaseerde 
aansprakelijkheidsclaim niet uitsluitend kunnen baseren 
op de stelling dat een hoogste nationale rechter niet heeft 
voldaan aan de prejudiciële verwijzingsplicht van artikel 
267 lid 3 VWEU. Willen zij enige kans op succes hebben dan 
moeten zij bovendien onderbouwen dat de hoogste nationa-
le rechter het materiële Unierecht kennelijk heeft geschon-
den. In dat kader is het ten onrechte niet-verwijzen wel een 
factor die moet worden meegewogen bij het oordeel of die 
schending een ‘kennelijke’ is, maar niet meer dan dat.

4. Ongemotiveerd niet prejudicieel verwijzen 
als aansprakelijkheidsgrondslag

4.1 Het EHRM versus het Hof van Justitie
Zoals al aangegeven hebben de piloten hun schadeclaim in 
de tweede plaats gebaseerd op de grondslag dat de Hoge 
Raad in strijd met artikel 6 lid 1 EVRM de niet-verwijzing 
van een prejudiciële vraag naar het Hof van Justitie niet zou 
hebben gemotiveerd, terwijl de piloten wel om verwijzing 
zouden hebben verzocht. Deze grondslag is ingegeven door 
de rechtspraak van het EHRM. Meer precies heeft het EHRM 
in vaste rechtspraak geoordeeld dat het in strijd is met ar-
tikel 6 lid 1 EVRM als een in laatste aanleg rechtsprekende 
nationale instantie een expliciet verzoek van een partij om 
prejudicieel te verwijzen afwijst zonder deze afwijzing te 
motiveren onder verwijzing naar de uitzonderingen die het 
Hof van Justitie heeft erkend in het hiervoor al genoemde 
Cilfit-arrest (irrelevantie, acte clair, acte éclairé).31

Volgens het EHRM moet de verificatie van de aanwezigheid 
van een dergelijke motivering thorough (grondig) zijn, maar 
is het niet de taak van het EHRM om elke fout die de natio-
nale rechter zou kunnen hebben gemaakt bij de interpreta-
tie van het Unierecht te onderzoeken.32 Bovendien hoeft de 
nationale rechter geen gedetailleerd antwoord te geven op 
elke aangevoerde grond. De motivering is, zo blijkt uit de 
EHRM-rechtspraak, pas onvoldoende als de uitspraak van 

31 Vergelijk EHRM 28 augustus 2018, nr. 60934/13 (Somorjai), EHRC 2018/207, 
m.nt. Krommendijk; EHRM 23 mei 2016, nr. 17502/07 (Avoti š/Letland); 
EHRM 21 juli 2015, nr. 38369/09 (Schipani/Italië); EHRM 8 april 2014, nr. 
17120/09 (Dhahbi/Italië), AB 2015/44, m.nt. Barkhuysen & Van Emmerik; 
EHRM 10 april 2012, nr. 4832/04 (Vergauwen/België); EHRM 20 september 
2011, nrs. 3989/07 en 38353/07 (Ullens de Schooten en Rezabek/België), AB 
2012/26, m.nt. Barkhuysen & Van Emmerik.

32 Aldus bijvoorbeeld EHRM 24 april 2018, nr. 55385/14 (Baydar/Nederland), 
EHRC 2018/142, m.nt. Claassen & Krommendijk, AB 2019/49, m.nt. Barkhuysen
& Van Emmerik; EHRM 28 augustus 2018, nr. 60934/13 (Somorjai), EHRC 
2018/207, m.nt. Krommendijk. 

de nationale rechter als gevolg ervan, mede in het licht van 
de omstandigheden van het geval, arbitrary (willekeurig) of 
anderszins manifestly unreasonable (kennelijk onredelijk) 
is.33

Met de toepassing van deze maatstaf heeft het EHRM in 
Baydar/Nederland geoordeeld dat de weigering om een pre-
judiciële vraag te stellen gecombineerd met een verkorte 
motivering, zoals door de Hoge Raad toegepast op grond van 
de artikelen 80a en 81 Wet Rechterlijke Organisatie, niet in 
strijd is met artikel 6 lid 1 EVRM, omdat – kort gezegd – uit 
de omstandigheden van het geval blijkt dat de rechterlijke 
beslissing niet willekeurig of anderszins kennelijk onrede-
lijk is.34 Bij dat oordeel is van belang dat de Hoge Raad in een 
tweetal arresten inzicht had geboden in de wijze waarop hij 
van deze bepaling gebruikmaakt.35 Eenzelfde stap heeft de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State onlangs 
gezet in twee uitspraken van 3 april 2019,36 over de toepas-
sing van haar bevoegdheid van artikel 91 lid 2 Vreemdeling-
wet 2000, om hoger-beroepszaken, waarin geen vragen van 
rechtseenheid, rechtsontwikkeling of rechtsbescherming 
aan de orde zijn, met een verkorte motivering af te doen, 
ook als in zo’n zaak een verzoek is gedaan om een preju-
diciële vraag te verwijzen. Zij doet dit ‘ter voorlichting van 
de rechtspraktijk’, maar – naar wij aannemen – ook om de 
verkorte motivering EVRM-proof te maken. Aldus heeft de 
EHRM-rechtspraak ertoe geleid dat zowel de Hoge Raad als 
de Afdeling bestuursrechtspraak inzicht hebben gegeven in 
de wijze waarop zij van hun verkorte motiveringsbevoegd-
heid gebruikmaken. Dat is op zich al winst.
Tussen deze EHRM-rechtspraak en de opvatting van het Hof 
van Justitie over de prejudiciële procedure bestaat in zover-
re spanning, dat het Hof van Justitie nog nooit heeft bepaald 
dat een nationale rechter een expliciet verzoek van een par-
tij om prejudicieel te verwijzen gemotiveerd dient af wijzen. 
Een dergelijke motiveringsplicht is ook niet opgenomen in 
de in 2016 geactualiseerde ‘Aanbevelingen aan de nationale 
rechterlijke instanties over het aanhangig maken van pre-
judiciële procedures’.37 In het recente Aquino-arrest, waarin 
deze spanning door een nationale rechter aan de orde was 
gesteld, heeft het Hof van Justitie een stellingname over de 
motiveringsplicht omzeild.38 Zoals door Fierstra is opge-

33 EHRM 24 april 2018, nr. 55385/14 (Baydar/Nederland), EHRC 2018/142, 
m.nt. Claassen & Krommendijk, AB 2019/49, m.nt. Barkhuysen & Van 
Emmerik; EHRM 28 augustus 2018, nr. 60934/13 (Somorjai), EHRC 
2018/207, m.nt. Krommendijk. Zoals de annotatoren onder de zaak Baydar/
Nederland stellen, lijkt deze lat lager te liggen dan de maatstaf die werd 
toegepast in EHRM 8 april 2014, nr. 17120/09 (Dhahbi/Italië), AB 2015/44, 
m.nt. Barkhuysen & Van Emmerik.

34 EHRM 24 april 2018, nr. 55385/14 (Baydar/Nederland), EHRC 2018/142, 
m.nt. Claassen & Krommendijk, AB 2019/49, m.nt. Barkhuysen & Van 
Emmerik. Zie tevens ABRvS 3 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1061; ABRvS 
3 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1060. Verder Rb. Den Haag 6 juni 2018, 
ECLI:NL:RBDHA:2018:6681.

35 HR 7 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1005; HR 11 september 2012, 
ECLI:NL:HR:2012:BX0146.

36 ABRvS 3 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1060; ABRvS 3 april 2019, 
ECLI:NL:RVS:2019:1061.

37 Pb nr. C 439 van 25 november 2016, p. 1-8. Vergelijk ook Rb. Den Haag 
6 juni 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:6681.

38 HvJ EU 15 maart 2017, C-3/16 (Aquino), ECLI:EU:C:2017:209, AB 2017/140, 
m.nt. Ortlep. Zie de conclusie van A-G Wissink 19 januari 2018, 
ECLI:NL:PHR:2018:54.
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merkt, gaat achter deze divergentie tussen beide hoogste 
Europese rechters waarschijnlijk een verschil in visie op de 
prejudiciële procedure schuil.39 Terwijl het Hof van Justitie 
de prejudiciële procedure ziet als een samenwerkingsin-
strument ‘van rechter tot rechter’ waarin de opvattingen 
van partijen geen rol spelen (zie paragraaf 3.2), beschouwt 
het EVRM haar in die zin als een rechtsmiddel voor partijen, 
dat zij recht hebben op een gemotiveerde afwijzing van hun 
verzoek om de zaak prejudicieel te verwijzen. Hoe beide 
hoogste Europese rechters deze spanning zullen oplossen, 
zal op enig moment moeten blijken.

4.2 Het oordeel van de Hoge Raad
Terug naar de pilotenzaak. In die zaak stond de Hoge Raad 
voor de vraag hoe hij met deze spanning zou omgaan. In 
de concrete zaak blijkt dat niet heel ingewikkeld. De Hoge 
Raad overweegt als volgt:

‘3.3.5. Ook voor zover de onderdelen, met name onder VI, 
zich keren tegen het oordeel van het hof over de tweede 
grondslag van de vordering, te weten dat de Hoge Raad 
in zijn arrest van 2012 ten onrechte heeft nagelaten zijn 
(impliciete) beslissing om geen prejudiciële vragen te 
stellen aan het HvJ EU te motiveren, zijn zij tevergeefs 
voorgesteld. Aangezien de Hoge Raad in zijn arrest van 
2012 aan de hand van hetgeen door partijen hieromtrent 
is aangevoerd, uitvoerig is ingegaan op het aan de orde 
zijnde EU-recht en de uitleg die daaraan door het HvJ EU 
is gegeven, was hij niet gehouden de argumenten van 
partijen met betrekking tot die uitleg uitdrukkelijk te 
weerleggen alvorens te komen tot het toereikend gemo-
tiveerde oordeel dat hij geen redelijke twijfel had over 
die interpretatie van dat recht.’

Daar valt geen speld tussen te krijgen. Ook volgens ons heeft 
de Hoge Raad in zijn arrest van 13 juli 2012 toereikend ge-
motiveerd dat er sprake was van een acte clair, en is het 
daartoe inderdaad niet nodig dat de argumenten van par-
tijen betreffende de uitlegging van het Unierecht uitdrukke-
lijk worden weerlegt. Gebreken in de motivering zijn – aldus 
het EHRM (zie paragraaf 4.1) – pas problematisch als de uit-
spraak daardoor willekeurig of anderszins kennelijk onre-
delijk is. Daarvan is in het arrest van 13 juli 2012 geen spra-
ke. Omdat de motiveringsplicht in de zaak niet geschonden 
is, hoeft de Hoge Raad zich niet uit te spreken over de princi-
piële vraag of een schending van die plicht op zichzelf – los 
van de mogelijk geschonden regel van Unierecht – al tot 
aansprakelijkheid wegens onrechtmatige rechtspraak kan 
leiden. Gegeven de divergerende opvattingen tussen de 
hoogste Europese rechters over die plicht komt dat de Hoge 
Raad vermoedelijk goed uit.
Overigens kan de vraag worden opgeworpen of de Hoge 
Raad, ook al is dat zeker niet expliciet, misschien toch de 

39 M.A. Fierstra, ‘Nieuwe aanbevelingen voor het stellen van prejudiciële 
vragen’, Trema 2017/2, p. 52-59, in het bijzonder p. 54. Zie voor dezelfde 
verklaring, de annotatie van Widdershoven onder Hof Den Haag 25 ok-
tober 2016, AB 2017/71 en de conclusie van A-G Wissink 19 januari 2018, 
ECLI:NL:PHR:2018:54.

visie van het Hof van Justitie maatgevend acht. In dat ver-
band is tenminste opmerkelijk dat hij in het arrest über-
haupt geen melding maakt van de opvatting van het EHRM. 
Bovendien zou overweging 3.3.6 (geciteerd in paragraaf 
3.3), waarin de Hoge Raad stelt dat het niet-nakomen van 
de verwijzingsverplichting van artikel 267 lid 3 VWEU niet 
volstaat voor staatsaansprakelijkheid, ook het ongemoti-
veerd niet-verwijzen kunnen betreffen, nu deze stelling 
blijkens haar aanhef betrekking heeft op ‘de hiervoor be-
sproken grondslagen’ en dus ook op de grondslag van het 
ongemotiveerd niet-verwijzen. Van de andere kant heeft de 
Hoge Raad het in het vervolg van de overweging alleen over 
het niet-nakomen van de prejudiciële verwijzingsplicht en 
niet over het ongemotiveerde niet-verwijzen. Een expliciete 
keuze voor de opvatting van het Hof van Justitie bevat zij 
daarom volgens ons niet.
Gelet op het voorgaande is het in principe nog niet uitgeslo-
ten dat een ongemotiveerde niet-verwijzing (terwijl daarom 
was verzocht) of een motivering die zo gebrekkig is dat de 
uitspraak daardoor willekeurig of anderszins kennelijk on-
redelijk wordt, een grondslag voor aansprakelijkheid kan 
vormen. Of een dergelijke claim veel kans maakt, betwijfe-
len wij overigens. In de eerste plaats, omdat de Nederlandse 
hoogste rechters naar onze indruk over het algemeen lijken 
te voldoen aan de niet zo heel hoge motiveringseisen van 
het EHRM.40 In de tweede plaats, mocht dat incidenteel niet 
het geval zijn, omdat de schadeclaim dan toch lijkt af te stui-
ten op het ontbreken van direct causaal verband tussen de 
schending en de schade (de derde Köbler-voorwaarde). In 
elk geval materiële schade wordt immers niet geleden door 
het ongemotiveerd niet prejudicieel verwijzen, maar door 
de schending van het materiële Unierecht die daarvan mo-
gelijk het gevolg is.41 Willen partijen kans maken op scha-
devergoeding, dan doen zij er in elk geval verstandig aan 
om – zoals wij al opmerkten ter afsluiting van paragraaf 
3.3 – ook te onderbouwen dat de hoogste nationale rechter 
een regel van materieel Unierecht kennelijk heeft geschon-
den.

5. De Hoge Raad als hoogste bevoegde rechter

Ten slotte hebben de piloten nog de vraag opgeworpen of 
de Hoge Raad wel geschikt is om als cassatierechter op te 
treden in de onderhavige zaak waarin de Staat aansprake-
lijk gesteld wordt voor rechtspraak, gewezen door diezelfde 
Hoge Raad in laatste instantie. In dat verband hebben zij ge-
wezen op het recht op een ‘impartial tribunal’ zoals gega-

40 Dit ligt uiteraard anders bij de toepassing van de verkorte motiverings-
bevoegdheid van art. 80a en 81 Wet RO (Hoge Raad) en art. 91 lid 2 Vw 
2000 (ABRvS), besproken in par. 4.1. Zoals daar aangegeven acht het EHRM 
de toepassing door de Hoge Raad niet in strijd met art. 6 EVRM. Hoe het 
EHRM oordeelt over de toepassing door de ABRvS van art. 91 lid 2 Vw 
2000, zoals verduidelijkt in de in par. 4.1 vermelde uitspraken van 3 april 
2019, zal op enig moment blijken.

41 Ortlep & Widdershoven 2017, p. 109-110, onder verwijzing naar HvJ EU 
14 maart 2013, C-420/11 (Leth), ECLI:EU:C:2013:166, waaruit blijkt dat het 
Hof van Justitie bij schendingen van Unierechtelijke procedurele voor-
schriften (die geen materiële consequenties hebben) geen direct causaal 
verband met de schade aanneemt.
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randeerd door artikel 6 lid 1 EVRM en 47 lid 2 Handvest van 
de grondrechten van de EU. Deze grond wordt de Hoge Raad 
kort en bondig afgedaan.

‘3.3.9. Gelet op enerzijds het uitgangspunt dat de wet 
geen andere cassatierechter kent en anderzijds hetgeen 
onder 2 omtrent de samenstelling van de zetel die het 
onderhavige arrest heeft gewezen is weergegeven, kan 
hetgeen in dit verband door [eiser] c.s. wordt aangevoerd 
reeds om deze redenen niet tot cassatie leiden.’

In rechtsoverweging 2 heeft de Hoge Raad gesteld:

‘Dit arrest is gewezen door leden van de Hoge Raad die 
noch ten tijde van het wijzen van het hierna te noemen 
arrest van 13 juli 2012, noch ten tijde van het wijzen van 
het onderhavige arrest, deel uitmaakten van de civiele 
kamer van de Hoge Raad.’

Ook op dit standpunt valt weinig af te dingen. In Nederland 
is de burgerlijke rechter, en in cassatie dus de Hoge Raad 
(artikel 78 lid 1 Wet Rechterlijke Organisatie juncto artikel 
118 lid 2 Grondwet), de bevoegde rechter in aansprakelijk-
heidszaken wegens onrechtmatige rechtspraak. Een andere 
cassatierechter is er inderdaad niet. Bovendien blijkt uit de 
samenstelling van de kamer die het arrest heeft gewezen 
dat de Hoge Raad binnen zijn mogelijkheden alles heeft ge-
daan om ook de schijn van partijdigheid te voorkomen. In de 
kamer hebben immers geen leden van de Hoge Raad zitting 
die ten tijde van het arrest van 13 juli 2012, noch ten tijde 
van het arrest van 21 december 2018, deel uitmaakten van 
de civiele kamer. Meer kan de Hoge Raad niet doen.

6. Conclusie

In de pilotenzaak heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de 
Staat op grond van het Köbler-arrest van het Hof van Justitie 
aansprakelijk is voor kennelijke schendingen van het Unie-
recht door een hoogste nationale rechter. Daarmee kent 
Nederland tenminste twee en wellicht zelf drie maatstaven 
voor de aansprakelijkheid voor onrechtmatige rechtspraak 
in hoogste instantie, de Köbler-maatstaf in Unierechtelijke 
zaken en de Jan Luyken- en wellicht de Greenworld-maat-
staf in alle, ook nationale zaken. Over de vraag of – zoals wij 
eerder hebben bepleit – deze maatstaven moeten worden 
vervangen door één geharmoniseerde, algemene maatstaf, 
namelijk de Köbler-maatstaf van de kennelijke rechtsschen-
ding, heeft de Hoge Raad geen standpunt ingenomen, om-
dat de piloten tegen het oordeel van het Gerechtshof Den 
Haag over die andere grondslagen geen middelen hebben 
aangevoerd. Wellicht zal dat in een toekomstige zaak wel 
gebeuren.
Wat betreft de Köbler-aansprakelijkheid maakt de pilo-
tenzaak duidelijk dat het schenden door een hoogste nati-
onale rechter van diens verplichting om prejudiciële vra-
gen te verwijzen niet volstaat om die aansprakelijkheid 
te vestigen. Daartoe zal een particulier mede de schen-
ding van een regel van materieel Unierecht moeten stel-

len. Wat betreft de vraag of de enkele schending van de 
plicht om niet-verwijzing te motiveren in het licht van de 
Cilfit-uitzonderingen – een verplichting die alleen wordt gesteld 
door het EHRM en niet door het Hof van Justitie – wel Köbler-
aansprakelijkheid kan vestigen, is de Hoge Raad in de piloten-
zaak niet toegekomen, omdat de Hoge Raad in zijn arrest van 
13 juli 2012 de aanwezigheid van een acte clair toereikend 
heeft gemotiveerd. Hoewel deze grondslag daarmee nog 
niet is uitgesloten, verwachten wij niet dat schadeclaims die 
uitsluitend op deze grond zijn gebaseerd veel succes zullen 
hebben. In de eerste plaats, omdat de Nederlandse hoogste 
rechters in het algemeen lijken te voldoen aan de niet zo heel 
hoge motiveringsplicht van het EHRM. In de tweede plaats, 
omdat materiële schade niet voortvloeit uit het ongemoti-
veerd niet-verwijzen van een prejudiciële vraag, maar uit de 
schending van een regel van materieel Unierecht.
Kort en goed is onze boodschap derhalve dat particulieren, 
willen zij succes hebben met een op Köbler gebaseerde aan-
sprakelijkheidsclaim, eerst en vooral moeten onderbouwen 
dat de hoogste nationale rechter een regel van materieel 
Unierecht kennelijk heeft geschonden. Het (ongemotiveerd) 
niet-prejudicieel verwijzen is een factor die wordt meege-
wogen bij de vraag of de schending kennelijk was. Dat was 
eigenlijk al duidelijk uit het Köbler-arrest zelf en wordt in de 
pilotenzaak door de Hoge Raad in elk geval deels bevestigd.
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