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Köbler: staatsaansprakelijkheid voor
schending van gemeenschapsrecht door
hoogste rechterlijke instanties

HvJ EG 30 september 2003, C-224/01, NJ 2004, 160, AB 2003,
429, JB 2004, 41 (G. Köbler/Republiek Oostenrijk)

Aansprakelijkheid; rechter; schending gemeenschapsrecht

1 Feiten

Köbler is werkzaam als gewoon hoogleraar te Innsbruck. Hij doet een
beroep op een bijzondere anciënniteitstoelage. Daarvoor is (onder meer)
vereist dat men vijftien jaar werkzaam is geweest als hoogleraar aan
Oostenrijkse universiteiten. Köbler is weliswaar vijftien jaar hoogleraar
geweest, maar alleen als diensttijd aan universiteiten van andere lidstaten
wordt meegerekend. De eis dat alleen de diensttijd aan Oostenrijkse uni-
versiteiten wordt meegerekend is volgens Köbler in strijd met het gemeen-
schapsrecht wegens een ongerechtvaardigde indirecte discriminatie. Het
Verwaltungsgerichtshof, waar Köbler een procedure heeft geëntameerd,
stelt een prejudiciële vraag aan het HvJ EG. Deze vraag wordt echter inge-
trokken nadat het HvJ EG in een soortgelijk arrest uitspraak doet waar
schending van het gemeenschapsrecht wordt aangenomen voor het geval
de toelage een gewone anciënniteitstoelage is.1 Vervolgens verklaart het
Verwaltungsgerichtshof het beroep van Köbler ongegrond met als reden
dat de bijzondere anciënniteitstoelage een premie is voor trouwe dienst die
afwijking van bepalingen inzake het vrije verkeer van werknemers recht-
vaardigt. Köbler vordert schadevergoeding bij het Landesgericht für
Zivilsachen, omdat de uitspraak van het Verwaltungsgerichtshof in strijd
zou zijn met het gemeenschapsrecht. Het Landesgericht stelt op zijn beurt
prejudiciële vragen.

1 HvJ EG 15 januari 1998, C-15/96, Jur. 1998, p. I-47 (Schöning-Kougebetopoulou).
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2 Oordeel HvJ EG

2.1 Het principe van staatsaansprakelijkheid geldt ook voor
uitspraken van hoogste nationale rechters

Het HvJ EG oordeelt dat het beginsel van staatsaansprakelijkheid wegens
schending van het gemeenschapsrecht ook van toepassing is als de schen-
ding is begaan door een in laatste aanleg rechtsprekende instantie. Het
beginsel van staatsaansprakelijkheid geldt ongeacht het orgaan van de lid-
staat dat de schending begaat. Hierbij wordt aangehaald dat de staat in de
internationale rechtsorde in zijn geheel wordt beschouwd. Dit geldt volgens
het HvJ EG in de communautaire rechtsorde des te meer, omdat alle organen
van de staat de regels dienen te eerbiedigen die door het gemeenschaps-
recht zijn opgelegd en die rechtstreeks gevolgen kunnen hebben voor de
situatie van particulieren. Voorts wordt overwogen dat de rechterlijke
macht een essentiële rol heeft bij bescherming van rechten die particulieren
aan het gemeenschapsrecht ontlenen. Een in laatste aanleg rechtsprekende
instantie is per definitie de laatste instantie bij wie de aan particulieren toe-
gekende gemeenschapsrechten geldend gemaakt kunnen worden. De volle
werking van deze bepalingen komt in gevaar als een particulier niet onder
omstandigheden schadevergoeding zou kunnen krijgen als een rechterlijke
instantie deze rechten heeft miskend.
Door enkele lidstaten worden bezwaren opgeworpen tegen het aanvaarden
van aansprakelijkheid van de in laatste aanleg rechtsprekende rechter. Er
wordt een drietal bezwaren aangevoerd:
• Het vormt een aantasting van het rechtszekerheidsbeginsel in de vorm

van het gezag van gewijsde.
• De onafhankelijkheid en autoriteit van de rechter komt in het gedrang.
• Het ontbreekt aan een rechterlijke instantie die bevoegd is van de ge-

schillen kennis te nemen.

Het HvJ EG is niet gevoelig voor deze bezwaren. Met betrekking tot het gezag
van gewijsde wordt opgemerkt dat de procedure tot vaststelling van aanspra-
kelijkheid niet hetzelfde voorwerp en niet noodzakelijkerwijs dezelfde partij-
en heeft als de procedure die geleid heeft tot het gezag van gewijsde. Het 
toekennen van een schadevergoeding brengt volgens het HvJ EG niet noodza-
kelijkerwijs het opheffen van het gezag van gewijsde met zich. Ook de onaf-
hankelijkheid van de rechter loopt geen gevaar nu het niet de persoonlijke
aansprakelijkheid van de rechter betreft, maar die van de staat. Het bezwaar
van aantasting van de autoriteit van de rechter wordt omgebogen tot een
argument vóór aansprakelijkheid. Overwogen wordt dat een beroepsweg
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waar schadevergoeding wegens een onjuiste rechterlijke uitspraak kan wor-
den verkregen juist kan leiden tot meer kwaliteit van de rechtsorde en daar-
mee ook de autoriteit van de rechter kan versterken. Tot slot wordt het argu-
ment van het ontbreken van een bevoegde instantie door het HvJ EG
verworpen. Het beginsel van staatsaansprakelijkheid moet ook worden toege-
past op (in laatste aanleg) rechtsprekende instanties. Het is aan de lidstaten
om particulieren een adequate beroepsweg te bieden waar zij een beroep kun-
nen doen op het beginsel van staatsaansprakelijkheid. Voor de manier waarop
daaraan concreet invulling moet worden gegeven, verwijst het HvJ EG, met
referte aan zijn Rewe-uitspraak, naar het recht van de lidstaten.2

Ter ondersteuning van het aannemen van staatsaansprakelijkheid voor
onjuiste rechterlijke beslissingen wordt door het HvJ EG voorts nog gewezen
op de rechtsstelsels van de lidstaten. Hoewel in de verschillende lidstaten de
aansprakelijkheid voor rechterlijke fouten soms is beperkt, is de mogelijk-
heid van aansprakelijkheid in de meeste lidstaten in een of andere vorm
aanvaard.3 Bovendien volgt uit de rechtspraak van het EHRM dat er schade-
vergoeding kan worden toegekend, ook indien de schending is begaan door
een in laatste aanleg rechtsprekend rechterlijke instantie.4

2.2 De voorwaarden voor aansprakelijkheid

Voor het aannemen van staatsaansprakelijkheid wegens schending van het
gemeenschapsrecht is volgens vaste rechtspraak van het HvJ EG nodig:
• dat de geschonden rechtsregel ertoe strekt particulieren rechten toe te

kennen,
• dat er sprake is van een voldoende gekwalificeerde schending en
• dat er een rechtstreeks causaal verband bestaat tussen de schending en

de geleden schade.

Bij de beantwoording van de vraag of de schending voldoende gekwalifi-
ceerd is, dient rekening te worden gehouden met de specifieke aard van de
rechterlijke functie en met de gerechtvaardigde eisen van rechtszekerheid.
Het HvJ EG voegt daaraan toe:

‘De Staat kan voor een schending van het gemeenschapsrecht door een
dergelijke beslissing slechts aansprakelijk worden gehouden in het uit-
zonderlijke geval waarin de rechter het toepasselijke recht kennelijk
heeft geschonden.’5

2 HvJ EG 16 december 1976, C-33/76, Jur. 1976, p. 1989 (Rewe).
3 Zie echter Claes onder JB 2004, 41.
4 In r.o. 49 wordt verwezen naar het arrest Dulaurans/Frankrijk, EHRM 21 maart 2000.
5 R.o. 53.
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Bij de beoordeling of dit het geval is, moet rekening worden gehouden met
de volgende gezichtspunten:
• de mate van duidelijkheid en nauwkeurigheid van de geschonden regel,
• de vraag of de schending opzettelijk is begaan,
• de vraag of de rechtsdwaling verschoonbaar is,
• het eventueel door een gemeenschapsinstelling ingenomen standpunt,
• de schending van de verplichting prejudiciële vragen te stellen.

De schending wordt in ieder geval als voldoende gekwalificeerd aange-
merkt als rechtspraak van het HvJ EG op het gebied van de betrokken schen-
ding kennelijk is miskend. Het HvJ EG verwijst hierbij naar r.o. 57 uit zijn
arrest Brasserie du Pêcheur waar (onder andere) is gesteld dat een schending
in ieder geval gekwalificeerd is indien zij is blijven bestaan in weerwil van
vaste rechtspraak van het Hof terzake.

2.3 Geen voldoende gekwalificeerde schending door het
Verwaltungsgerichtshof

Het HvJ EG stelt voorop dat het Verwaltungsgerichtshof zijn prejudiciële
vraag had moeten handhaven. In de oorspronkelijke prejudiciële procedure
ging het Verwaltungsgerichtshof ervan uit dat de toelage geen premie voor
trouwe dienst was, maar een onderdeel van het salaris. Dit was ook de situ-
atie waar de uitspraak van het HvJ EG op zag in de soortgelijke zaak. Daar is
echter geen oordeel gegeven over de rechtmatigheid van premies voor trou-
we dienst. Vervolgens komt het HvJ EG tot het oordeel dat in de onderhavige
zaak inderdaad sprake is van een schending van het gemeenschapsrecht.
Ook als de bijzondere anciënniteitstoelage moet worden gekwalificeerd als
een premie voor trouwe dienst levert dit een met het gemeenschapsrecht
strijdige belemmering van het vrije verkeer van werknemers op. Toch heeft
dit geen aansprakelijkheid tot gevolg, omdat de schending niet als voldoen-
de gekwalificeerd kan worden aangemerkt. De redengeving hiervoor is dat
in het gemeenschapsrecht niet expliciet is geregeld of de litigieuze maatre-
gel in overeenstemming is met het gemeenschapsrecht en het HvJ EG hiero-
ver nog geen uitspraak heeft gedaan. Bovendien lag dit antwoord niet voor
de hand. Ook het feit dat ten onrechte geen prejudiciële vragen zijn gesteld,
althans gehandhaafd, maakt de schending niet voldoende gekwalificeerd.
Het Verwaltungsgerichtshof had zijn prejudiciële vraag ingetrokken, omdat
het op grond van een onjuiste lezing van de uitspraak van het HvJ EG in de
soortgelijke zaak had aangenomen dat zijn vragen reeds waren beant-
woord.6

6 Zie R.o. 123.

Dit artikel uit Vermogensrechtelijke Analyses is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker



7 Hoewel er ook kanttekeningen zijn geplaatst bij de mogelijkheid van staatsaansprakelijkheid
voor rechterlijke fouten. L.A.D. Keus, Boekbespreking (bespreking van: M.H. Wissink,
Richtlijnconforme interpretatie van burgerlijk recht), SEW 2003, p. 110.

8 HvJ EG 5 maart 1996, C-46/93 en C-48/93, Jur. 1996, p. I-1029, NJ 1997, 145 (Brasserie du Pêcheur
en Factortame III).

9 HvJ EG 5 maart 1996, C-46/93 en C-48/93, Jur. 1996, p. I-1029, NJ 1997, 145 (Brasserie du Pêcheur
en Factortame III) en met name HvJ EG 8 oktober 1996, Jur. 1996, p. I-4845 (Dillenkofer).

10 H. Toner, Thinking the unthinkable? State liability for judicial acts after Factortame III, in:
A. Barav e.a. (ed.), 17 Yearbook of European Law (1997), Oxford 1998, p. 183.
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3 Een nieuwe stap in de ontwikkeling van de
staatsaansprakelijkheid

Wat door sommigen werd verwacht en door anderen gevreesd, is gebeurd.
Het HvJ EG trekt de lijn die in 1991 is ingezet met het arrest Francovich door
naar uitspraken van rechters. Het Hof spreekt uit dat de Europeesrechtelijke
regels over staatsaansprakelijkheid wegens schending van gemeenschap-
recht ook gelden als de hoogste nationale rechter het gemeenschapsrecht
niet of onjuist toepast. Dit is op zich niet verrassend.7 Reeds in Brasserie du
Pêcheur werd overwogen dat de lidstaat aansprakelijk is voor schending van
het gemeenschapsrecht, ongeacht het orgaan van de lidstaat waarvan de
handeling of het verzuim de schending uitmaakt.8 De manier waarop zou
moeten worden omgegaan met de aansprakelijkheidsvoorwaarden, met
name de eis van een voldoende gekwalificeerde schending, was echter
onduidelijk. Volgens vaste rechtspraak van het HvJ EG moet bij de toepas-
sing van die eis namelijk rekening worden gehouden met de aard van de
schending die aan de schade ten grondslag ligt.9 Dat bood theoretisch de
ruimte dat het HvJ EG zou opteren voor een terughoudende benadering à la
de Nederlandse en zoals de Hoge Raad als voorwaarde voor een voldoende
gekwalificeerde schending zou stellen dat fundamentele rechtsbeginselen
van het EVRM zijn geschonden. In die variant zouden fouten met betrekking
tot de toepassing van het gemeenschapsrecht als zodanig nog niet tot
staatsaansprakelijkheid hebben geleid.10 Met het arrest Köbler is duidelijk-
heid verkregen: schending van materieel EG-recht door de rechter kan onder
omstandigheden tot aansprakelijkheid leiden.
In deze noot willen wij de implicaties van het arrest aan de orde stellen.
Daartoe bespreken wij de betekenis van het arrest (par. 3), de reikwijdte
ervan (par. 4) en zijn verhouding tot andere rechtspraak van het HvJ EG (par.
5). Voorts gaan wij in op de implicaties voor de Nederlandse situatie op het
vlak van de verhouding tussen burgerlijke rechter en bestuursrechter (par.
6) en wat betreft de aansprakelijkheid voor fouten van rechters naar
Nederlands recht (par. 7).
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4 De reikwijdte van het arrest Köbler

4.1 De hoogste nationale rechters; positie van lagere rechters

In Köbler spreekt het HvJ EG alleen over de positie van de in laatste aanleg
rechtsprekende rechter. Dit was de feitelijke situatie in de zaak Köbler en de
beperking spoort met artikel 234 EG. De hoogste rechter is de rechter waar-
van de uitspraken niet vatbaar zijn voor een gewoon rechtsmiddel.11 Voor
het Nederlandse recht betekent dit dat in ieder geval uitspraken van de
Hoge Raad, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Cen-
trale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven tot
aansprakelijkheid kunnen leiden. Maar aangenomen moet worden dat dit
eveneens geldt voor uitspraken van hiërarchisch lager geplaatste rechters
die in bepaalde zaken in laatste aanleg rechtspreken, omdat er geen rechts-
middel openstaat tegen hun beslissingen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden
gedacht aan de kantonrechter, indien hij rechtspreekt in ontbindingsverzoe-
ken ex artikel 7:685 BW of in niet-appellabele zaken.12

In bepaalde gevallen heeft de lagere rechter dus te gelden als de hoogste rech-
ter in de zin van het arrest Köbler en zal zijn uitspraak aansprakelijkheid kun-
nen opleveren. Los daarvan wordt in de literatuur wel bepleit om de Köbler-
norm ook toe te passen op uitspraken van lagere rechters waartegen geen
rechtsmiddel is ingesteld, omdat dit gezien met het gemeenschapsrecht strij-
dige rechtspraak van de hoogste nationale rechter zinloos zou zijn.13

In paragraaf 7.4 zullen wij aangeven dat als gevolg van mogelijke ontwikke-
lingen in het Nederlandse recht de aansprakelijkheid van de staat voor
onrechtmatige rechtspraak zich zou kunnen gaan uitstrekken tot alle uit-
spraken van lagere rechters waarin gemeenschapsrecht aan de orde is.

4.2 Een kennelijke, voldoende gekwalificeerde schending van
gemeenschapsrecht

Het HvJ EG hanteert de reguliere aansprakelijkheidsvoorwaarden, waarvan
met name de eis dat de schending voldoende gekwalificeerd moet zijn aan-
dacht verdient. Overwogen wordt dat pas sprake is van een voldoende
gekwalificeerde schending als de nationale rechter het gemeenschapsrecht
kennelijk heeft geschonden.

11 Mok, NJ 2004, 160, Zie verder H.B. Krans, Kantonrechter als hoogste rechter. Een pleidooi voor
doorbreking van het appelverbod in gemeenschapsrechtelijk getinte zaken, te verschijnen in
WPNR 2004.

12 Krans, Kantonrechter als hoogste rechter, te verschijnen in WPNR 2004.
13 R.J.G.M. Widdershoven & R. Ortlep, Schendingen van EG-recht door rechters, O&A 2004, 18,

p. 46.
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Het is de vraag of deze kennelijke (voldoende gekwalificeerde) schending
een meer stringente vorm is van de voldoende gekwalificeerde schending
die al langer wordt toegepast in gevallen waarin het gemeenschapsrecht
door een lidstaat wordt geschonden.14 Dit lijkt slechts in zoverre het geval te
zijn dat het Hof aangeeft dat het zal gaan om uitzonderlijke gevallen, omdat
rekening moet worden gehouden met de specifieke aard van de rechterlijke
functie en met de gerechtvaardigde eisen van rechtszekerheid.15

Het HvJ EG lijkt met de ‘kennelijke schending’ echter niet een nieuwe beper-
king te willen opwerpen die naast de eis van een voldoende gekwalificeerde
schending speciaal nog zou gelden voor aansprakelijkheid wegens fouten
van rechters. In eerdere arresten over het begrip voldoende gekwalificeerde
schending figureerde al het gezichtspunt van de ‘kennelijke en ernstige mis-
kenning’ van de grenzen waarbinnen de discretionaire bevoegdheid dient te
blijven. Verder verwijst r.o. 56 van Köbler expliciet naar het in het arrest
Brasserie du Pêcheur reeds geïdentificeerde geval van een voldoende ge-
kwalificeerde schending die is gelegen in het kennelijk miskennen van rele-
vante rechtspraak van het HvJ EG op het betrokken gebied. Voor dat geval
maakt het dus niet uit of die schending is begaan door de rechter, de wetge-
ver of het bestuur. Widdershoven oppert dat de ‘kennelijke schending’
slechts een kwestie van semantiek is, bedoeld om de lidstaten gerust te stel-
len die wat huiverig staan tegenover staatsaansprakelijkheid voor schen-
dingen door rechterlijke organen.16 Ook wij betwijfelen of er een inhoudelijk
verschil bestaat tussen het algemene criterium van de voldoende gekwalifi-
ceerde schending en het kennelijkheidscriterium.
Bij de beantwoording of sprake is van een voldoende gekwalificeerde schen-
ding spelen de hierboven in paragraaf 2.2 genoemde gezichtspunten een
rol.17 Dit zijn de bekende gezichtspunten uit de rechtspraak van het HvJ EG
met dien verstande dat in Köbler het gezichtspunt van de prejudiciële vraag
de plaats inneemt van de aanwezige beoordelingsruimte. Het gezichtspunt
van de beoordelingsruimte is afkomstig uit de rechtspraak ex artikel 288 EG
over de aansprakelijkheid van de Gemeenschapsinstellingen zelf, en met
name ontwikkeld voor gevallen waarin het HvJ EG moet oordelen over de
rechtmatigheid van besluiten van de Europese Commissie op terreinen
waar zij een grote beleidsvrijheid geniet.18 Ook lidstaten kunnen soms voor

14 M. Claes, noot onder JB 2004, 41; M.R. Mok onder NJ 2004, 160; Besselink & Prechal, Kroniek
van het Europees en Nederlands constitutioneel recht, NJB 2004, p. 512.

15 Widdershoven wijst erop dat dit in feite inconsistent is, omdat het Hof eerder heeft aangege-
ven dat het in de aansprakelijkheidsprocedure niet hoeft te gaan om hetzelfde voorwerp en
partijen, R. Widdershoven, AB 2003, 429.

16 Widdershoven, AB 2003, 429.
17 De gezichtspunten zoals genoemd in par. 4.1.
18 Jans e.a., Inleiding tot het Europees Bestuursrecht, Nijmegen 2002, p. 378.
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dergelijke ‘normatieve keuzen’ worden geplaatst. Het gezichtspunt is daar-
om overgenomen in de beoordeling van de aansprakelijkheid van de lid-
staat voor schending van gemeenschapsrecht.19 In de pre-Köbler-jurispru-
dentie ging het steeds om de aansprakelijkheid voor handelen van de
wetgever of het bestuur. De rechter komt niet te staan voor normatieve keu-
zen in de hoger bedoelde betekenis. Waarschijnlijk is deze frase daarom in
Köbler niet opgenomen, maar wordt simpelweg gesproken van een kenne-
lijke schending.
Als er geen normatieve keuzen gemaakt hoeven te worden kan de enkele
schending van gemeenschapsrecht reeds een voldoende gekwalificeerde
schending van gemeenschapsrecht opleveren (bijvoorbeeld ten aanzien van
de overschrijding van de termijn voor omzetting van een richtlijn), maar dat
is niet steeds het geval. Denkbaar is dat een schending verschoonbaar is,20

omdat de lidstaat te goeder trouw kon aannemen dat hij het gemeenschaps-
recht goed toepaste. Deze situatie zal zich met name voordoen als het
gemeenschapsrecht niet uitblinkt in duidelijkheid, en de lidstaat voor een
interpretatie heeft gekozen die alleszins verdedigbaar is. Hetzelfde kan wor-
den betoogd voor schendingen begaan door hoogste rechters. Als de in laatste
aanleg rechtsprekende nationale rechter het gemeenschapsrecht foutief toe-
past, is er sprake van een schending. Niet deze enkele schending maakt de lid-
staat aansprakelijk. Dit is alleen het geval als de rechter het gemeenschaps-
recht kennelijk heeft geschonden, hetgeen pas het geval zal zijn als de rechter
niet kon menen dat hij het gemeenschapsrecht adequaat toepaste. Of dit zo
is, zal onder andere afhangen van de duidelijkheid van de gemeenschapsre-
gel die is geschonden. Maar daarnaast spelen de andere genoemde gezichts-
punten een rol, waaronder die van de prejudiciële verwijzingsverplichting.

4.3 Drie situaties

Er kunnen ons inziens drie situaties worden onderscheiden waarvan er twee
mogelijk tot aansprakelijkheid van de hoogste nationale rechter leiden:
1 Het gemeenschapsrecht is kennelijk duidelijk, maar de rechter verzuimt

het (correct) toe te passen.21 In dit geval bestaat in redelijkheid geen twij-
fel over de juiste uitleg die aan het gemeenschapsrecht moet worden

19 HvJ EG 5 maart 1996, C-46/93 en C-48/93, Jur. 1996, p. I-1029, NJ 1997, 145 (Brasserie du Pêcheur
en Factortame III).

20 Zie bijvoorbeeld Jans e.a., Inleiding tot het Europees Bestuursrecht, p. 380-381.
21 De schending kan verschillende vormen aannemen, bijvoorbeeld de niet of onjuiste toepas-

sing van bepalingen van materieel EG-recht of van de verplichting tot richtlijnconforme inter-
pretatie (vergelijk Toner, Thinking the unthinkable?, p. 183) of, in uitzonderlijke gevallen, het
verzuim ambtshalve gemeenschapsrecht toe te passen (vergelijk Mok, onder NJ 2004, 160).
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22 HvJ EG 6 oktober 1982, C-283/81, Cilfit, Jur. 1982, p. 3415.
23 Theoretisch bestaat nog een vierde categorie: het gemeenschapsrecht lijkt onduidelijk te zijn

en de rechter stelt overbodige prejudiciële vragen, bijvoorbeeld omdat hij rechtspraak van het
HvJ EG op het betreffende punt over het hoofd ziet. Dit geval zal niet tot communautaire
staatsaansprakelijkheid leiden.

gegeven. Er bestaat vaste jurisprudentie van het HvJ EG op het betrokken
punt (acte éclairé) of de betrokken gemeenschapsbepaling is op zichzelf
duidelijk (acte clair). Er behoeft geen prejudiciële vraag te worden
gesteld.22 Past de hoogste nationale rechter het gemeenschapsrecht des-
ondanks niet of onjuist toe, dan zal er in beginsel sprake zijn van een
schending welke voldoende gekwalificeerd is om aansprakelijkheid aan
te nemen.

2 Het gemeenschapsrecht is kennelijk onduidelijk, maar de rechter verzuimt
een prejudiciële vraag te stellen. Als het gemeenschapsrecht onduidelijk
is, bijvoorbeeld omdat de betrokken regeling niet direct uitkomst biedt
en er evident geen jurisprudentie aanwezig is van het HvJ EG met
betrekking tot de kwestie waarover de nationale rechter moet oordelen,
moet de hoogste nationale rechter een prejudiciële vraag stellen over de
uitleg van het gemeenschapsrecht. Doet hij dat niet, dan kan dit in com-
binatie met een onjuiste toepassing van het gemeenschapsrecht tot aan-
sprakelijkheid leiden.

3 Het gemeenschapsrecht lijkt duidelijk te zijn, maar de rechter verzuimt het
(correct) toe te passen of een prejudiciële vraag te stellen. In dit geval ver-
gist de rechter zich verschoonbaar (want het gemeenschapsrecht is niet
kennelijk onduidelijk) ten aanzien van de correcte toepassing van het
gemeenschapsrecht. Eigenlijk zou een prejudiciële vraag gesteld moeten
worden. Dat dit niet gebeurd is, is gezien de stand van het gemeen-
schapsrecht niet zo ernstig dat van een voldoende gekwalificeerde
schending van gemeenschapsrecht kan worden gesproken.23 Het geval
Köbler biedt hiervan een voorbeeld. Het Verwaltungsgerichtshof schond
het gemeenschapsrecht door ten onrechte te stellen dat de Oostenrijkse
premie voor trouwe dienst niet in strijd was met artikel 48 EG. Maar het
gemeenschapsrecht was in casu niet kennelijk duidelijk – het HvJ EG had
over deze situatie nog geen uitspraak gedaan en het lag ook niet voor de
hand dat dit een schending van gemeenschapsrecht zou inhouden –
zodat deze misslag verschoonbaar was. Evenmin was het gemeen-
schapsrecht in het onderhavige geval kennelijk onduidelijk: het HvJ EG
neemt het in de omstandigheden van het geval het Verwaltungs-
gerichtshof niet kwalijk dat de prejudiciële vraag is ingetrokken.
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24 Vergelijk echter Widdershoven & Ortlep, Schendingen van EG-recht door rechters, p. 36, 46.
25 Dit wordt veelal aangenomen. Zie P.J. Wattèl, Staatsaansprakelijkheid voor EG-rechtelijk

onrechtmatige rechtspraak, WPNR 6553 (2003), p. 840 e.v.; C.E. Drion & T.H.M. van Wechem,
Kroniek van het vermogensrecht, NJB 2004, p. 479; J.E.M. Polak, Kroniek van het algemeen
deel van het bestuursrecht, NJB 2004, p. 490.

26 Zo is voor het aannemen van een acte clair strikt genomen vereist dat over de correcte uitleg
van het gemeenschapsrecht geen redelijke twijfel kan bestaan, ook niet bij andere rechters in
de EU. Kan dat in een gemeenschap van 25 lidstaten nog serieus worden vastgesteld?

4.4 Verhouding tussen schending van materieel gemeenschapsrecht
en de verplichting tot prejudiciële verwijzing

Situaties 1 en 2 vormen de twee uitersten van het spectrum. In beide situa-
ties zal er in beginsel tot aansprakelijkheid geconcludeerd kunnen worden.
Gedefinieerd in termen van de Cilfit-doctrine, is in situatie 1 sprake van een
kennelijke acte éclairé of acte clair, in situatie 2 kennelijk niet. Situatie 3 ligt
tussen de twee uitersten in. Dit tussengebied is vermoedelijk het grootste.
Het HvJ EG lijkt daar zelf ook van uit te gaan, nu het overweegt dat de aan-
sprakelijkheid voor fouten van de rechter een uitzonderlijk geval zal zijn.
Het digitale schema van situaties 1 en 2 – wel of geen duidelijkheid – lijkt het
bestaan van een derde categorie uit te sluiten. In werkelijkheid is dat niet het
geval. Het Cilfit-criterium dient ertoe de verwijzingsplicht van de hoogste
nationale rechter nader vorm te geven. Het is als zodanig niet bepalend voor
de aansprakelijkheidsvraag. Het is een van de gezichtspunten voor de beoor-
deling van het bestaan van een voldoende gekwalificeerde schending. Over
de vraag of het gemeenschapsrecht duidelijk is (van zichzelf dan wel gezien
de rechtspraak van het HvJ EG), is immers tussen redelijk denkende rechters
in veel gevallen verschil van mening mogelijk. Hoewel het eindoordeel bij
het HvJ EG berust, kunnen nationale rechters zich binnen zekere marges
eigen oordelen op dat punt veroorloven zonder het risico van aansprakelijk-
heid van de lidstaat. Slechts in de gevallen waarin het gemeenschapsrecht
kennelijk duidelijk of onduidelijk is, en de rechter toch afwijkt van de evident
te volgen koers, is sprake van een kennelijke schending van het gemeen-
schapsrecht. Niet vereist is dat dit afwijken moedwillig geschiedt,24 alhoewel
dat wel tot het aannemen van aansprakelijkheid zal bijdragen.
Het is denkbaar dat nationale rechters onder invloed van het arrest Köbler
vaker vragen zullen stellen aan het HvJ EG.25 De grenzen van de Köbler-aan-
sprakelijkheid vallen echter niet samen met de grenzen van de Cilfit-doctrine.
Die doctrine kan meer of minder streng worden toegepast en op die manier de
mogelijkheid van aansprakelijkheid beïnvloeden,26 maar de aansprakelijk-
heidsvraag zal steeds aan het arrest Köbler moeten worden getoetst.
Zowel de situatie als omschreven onder 1 als de situatie onder 2 kan leiden tot
aansprakelijkheid van de lidstaat wegens schending van het gemeenschaps-
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27 Art. 234 EG.
28 R.o. 35.
29 J.H. Jans, SEW 2004, p. 270. Anders nog: Jans e.a., Inleiding tot het Europees Bestuursrecht, p. 402.
30 Claes, JB 2004, 41 stelt dat dit een verzwarende omstandigheid is en onderdeel van de kenne-

lijkheidseis.
31 Partijen wordt zelfs de gang naar het HvJ EG ‘bespaard’.

recht. Opgemerkt zou kunnen worden dat er een onderscheid bestaat in de
norm die hoofdzakelijk wordt geschonden in de twee gevallen. In de eerste situ-
atie (het gemeenschapsrecht is kennelijk duidelijk) bestaat schending uit de
miskenning van de norm welke de particulier ter bescherming inroept. In de
zaak Köbler was dat artikel 48 EG. In het geval als omschreven onder punt 2 (het
gemeenschapsrecht is kennelijk onduidelijk) zijn er in wezen twee normen die
kunnen worden geschonden. Niet alleen de (communautaire) norm waarin de
particulier bescherming zoekt, wordt geschonden als het gemeenschapsrecht
verkeerd wordt toegepast, maar ook de norm die stelt dat er bij onduidelijkheid
een prejudiciële vraag moet worden gesteld.27 In deze situatie wordt het de
nationale rechter niet zozeer kwalijk genomen dat hij het onduidelijke gemeen-
schapsrecht heeft geschonden, maar dat hij het heeft geschonden doordat hij
geen prejudiciële vraag heeft gesteld. In dit kader is het van belang dat het HvJ
EG in de besproken uitspraak stelt dat het vooral is om te voorkomen dat door
het gemeenschapsrecht aan particulieren toegekende rechten worden geschon-
den, dat de prejudiciële procedure in het leven is geroepen.28 Hiermee lijkt te
worden aangegeven dat deze norm rechten toekent aan particulieren en dat
schending van deze norm aansprakelijkheid kan opleveren. Uit de uitspraak
blijkt echter naar onze mening niet dat de aansprakelijkheid voor schendingen
begaan door in laatste aanleg rechtsprekende rechterlijke instanties zich oplost
in het niet stellen van prejudiciële vragen.29 Zelfs in de situatie dat het gemeen-
schapsrecht kennelijk onduidelijk is, zal het niet stellen van prejudiciële vragen
weliswaar een (belangrijk) gezichtspunt opleveren bij het beoordelen of de
schending voldoende gekwalificeerd is, maar niet zelfstandig tot aansprakelijk-
heid leiden.30 Immers, als er ten onrechte geen vragen worden gesteld maar het
gemeenschapsrecht desondanks (zo blijkt later) goed is toegepast, dan zal geen
schade zijn opgetreden.31 Schade is er wel als de rechter het gemeenschapsrecht
terwijl dat kennelijk onduidelijk is, verkeerd hanteert zonder dat hij prejudiciële
vragen heeft gesteld. Deze schade komt dan voort uit het feit dat de particulier
de rechten die het gemeenschapsrecht hem toekent, worden ontzegt in combi-
natie met het niet stellen van vragen.

5 Het Umfeld van Köbler

Het arrest Köbler staat niet op zichzelf. De Europese Commissie heeft
onlangs voor het eerst en met succes het middel van de inbreukprocedure
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van artikel 226 EG ingezet om een lidstaat op de vingers te tikken wegens
van het gemeenschapsrecht afwijkende nationale rechtspraak. Uit de zaak
Commissie/Italië blijkt dat het voor een veroordeling van de lidstaat wegens
verdragsinbreuk onvoldoende is dat incidenteel door (lagere) rechters uit-
spraken worden gedaan in strijd met het gemeenschapsrecht. Een min of
meer stelselmatige, door de hoogste rechter gesteunde lijn in de rechtspraak
kan wel zo’n inbreuk opleveren.32 De inbreukprocedure wordt gevoerd tus-
sen de EC en de lidstaat en regardeert dus niet direct particuliere procespar-
tijen. Echter, indien het HvJ EG zo’n inbreuk vaststelt, zal een daarmee strij-
dige latere uitspraak van de hoogste nationale rechter aansprakelijkheid
volgens Köbler kunnen opleveren.33

Bij schending van het gemeenschapsrecht door de hoogste bestuursrechter bij
de beoordeling van een besluit van het bestuur speelt het arrest Kühne &
Heitz.34 Dit ziet op het geval dat tegen een bestuursbesluit tevergeefs beroep is
ingesteld bij de hoogste nationale bestuursrechter. Als nu uit een later arrest
van het HvJ EG blijkt dat die rechter het gemeenschapsrecht verkeerd heeft
toegepast, dan moet het bestuursorgaan het besluit opnieuw bekijken om te
bezien of het alsnog een besluit kan nemen in overeenstemming met het
gemeenschapsrecht. Daarvoor is wel vereist dat de bestuursrechter destijds
heeft besloten zonder om een prejudiciële beslissing te verzoeken. Voorts moet
de betrokkene het verzoek tot heroverweging richten aan het bestuursorgaan
onmiddellijk na van de rechtspraak van het HvJ EG kennis te hebben geno-
men. De mogelijkheid om heroverweging van het bestuursbesluit te verzoe-
ken kan samenlopen met de mogelijkheid om de staat aansprakelijk te stellen
wegens onrechtmatige rechtspraak. In dat geval doet de betrokkene er ver-
moedelijk goed aan voorafgaand aan of in ieder geval gelijktijdig met het
instellen van een Köbler-claim een verzoek tot heroverweging in te dienen.35

Er wordt verschillend gedacht over de vraag of bij een dergelijke samenloop
het mogelijk is de staat aan te spreken niet alleen wegens de rechterlijke uit-
spraak, maar ook – wat veel gunstiger voor de betrokkene is – wegens de
onrechtmatigheid van het oorspronkelijke bestuursbesluit.36

32 HvJ EG 9 december 2003, C-129/00, AB 2004, 59 m.nt. Widdershoven, AA 2004, p. 192 m.nt.
Mortelmans & Van de Gronden; JB 2004, 72 m.nt. MC.

33 Widdershoven & Ortlep, Schendingen van EG-recht door rechters, p. 40.
34 HvJ EG 13 januari 2004, C-453/00, NJ 2004, 125 m.nt. M.R. Mok, AB 2004, 58 m.nt. R. Widders-

hoven, JB 2004, 42 m.nt. N. Verheij.
35 Zie ook Steyger, De gevolgen van de aansprakelijkheid van de Staat voor rechterlijke schen-

dingen van EG-recht, NTER 2004, p. 22. Anders: J.H. Jans & K.J. de Graaf, Bevoegdheid = ver-
plichting? Enkele opmerkingen over de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak Kühne &
Heitz, NTER 2004, p. 102.

36 Daar voor: N. Verheij, JB 2004, 42; Widdershoven & Ortlep, Schendingen van EG-recht door
rechters, p. 47-48; Mortelmans & Van de Gronden, AA 2004, p. 202. Daar tegen: M.H. Wissink,
Een herkansing voor doorzetters? Formele rechtskracht en aansprakelijkheid voor besluiten
in strijd met het EG-recht, te verschijnen in AV&S 2004.
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6 Bestuursrechter, burgerlijke rechter of Köbler-rechter?

De zaak Köbler heeft consequenties voor de verhouding tussen de burgerlijke
rechter en de bestuursrechter. Thans is het zo dat de burgerlijke rechter uit-
gaat van de rechtmatigheid van een besluit als de bestuursrechter het besluit
niet heeft vernietigd.37 Het oordeel van de bestuursrechter is voor de burger-
lijke rechter op dit punt maatgevend. De burgerlijke rechter kan deze lijn niet
blijven volgen als een particulier stelt schade te hebben geleden door schen-
ding van het gemeenschapsrecht door een in laatste aanleg rechtsprekende
bestuursrechter.38 Die uitspraak kan aanleiding geven tot staatsaansprake-
lijkheid op de voet van het arrest Köbler. Indien een dergelijke vordering aan
de burgerlijke rechter wordt voorgelegd, zal hij een inhoudelijk oordeel over
die uitspraak moeten geven om te toetsen of voldaan is aan de communau-
taire voorwaarden voor aansprakelijkheid. Het gemeenschapsrecht vergt dat
er een nationale rechter is, die dit soort vorderingen kan beoordelen. Waar
binnen het Nederlandse rechtsbestel de burgerlijke rechter die taak heeft, zal
hij zich daaraan niet kunnen ontrekken met een beroep op het uitgangspunt
dat de burgerlijke rechter geen inhoudelijk oordeel geeft over de juistheid
van de uitspraak van de bestuursrechter.39

Nu is wel geopperd dat een afzonderlijke rechter in het leven zou moeten
worden geroepen om aansprakelijkheid wegens schending van gemeen-
schapsrecht door rechters te beoordelen. Het argument daarvoor is tweele-
dig. In de eerste plaats zou dit de bovengenoemde lichte verschuiving in de
verhouding tussen bestuursrechter en burgerlijke rechter kunnen onder-
vangen. In de tweede plaats zou daarmee kunnen worden voorkomen dat de
Hoge Raad ooit zou moeten oordelen over staatsaansprakelijkheid wegens
een door hemzelf gewezen arrest. Beide overwegingen zijn volgens ons bij
de huidige stand van zaken onvoldoende krachtig om het opzetten van een
afzonderlijke Köbler-rechter te rechtvaardigen.40

Dat op de genoemde punten daadwerkelijk problemen zullen rijzen in de
vermoedelijk zeldzame gevallen waarin deze aansprakelijkheidsvraag
beantwoord moet worden, staat geenszins vast. Beide punten verlangen
trouwens deels andere oplossingen. De verstoring in de balans tussen bur-
gerlijke rechter en bestuursrechter wordt immers het beste weggenomen

37 HR 2 juni 1995, NJ 1997, 164.
38 Als er nog een administratieve rechtsgang openstaat dan verklaart de burgerlijke rechter de

eiser in zijn vordering niet-ontvankelijk. HR 5 mei 1972, NJ 1973, 17.
39 Dit doet, althans formeel, niet af aan het gezag van gewijsde van de uitspraak van de

bestuursrechter. Zie Mok onder NJ 2004, 160.
40 Eveneens afwijzend Widdershoven & Ortlep, Schendingen van EG-recht door rechters, p. 46;

het antwoord van de Minister van Justitie op vragen van het Eerste Kamerlid Jurgens,
Kamerstukken I 2003/04, Aanhangsel, 14, p. 32.
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door de bestuursrechter over zijn eigen uitspraken te laten oordelen. Maar
dan geldt het ‘bij de duivel te biecht gaan’41 niet alleen meer voor de beoor-
deling van de aansprakelijkheid van arresten van de burgerlijke rechter.
Het probleem van de rechter die over zijn eigen eerdere uitspraak moet oor-
delen, wordt niet automatisch weggenomen door een nieuwe rechter in het
leven te roepen, zoals een gecombineerde kamer van Hoge Raad en Raad van
State.42 Ook die kan immers in theorie worden geconfronteerd met een
claim wegens zijn eigen eerdere rechtspraak. Hetzelfde geldt bij een kruis-
lingse competentievoorziening, waarin de burgerlijk rechter (Hoge Raad)
oordeelt over uitspraken van de hoogste bestuursrechters en een hoogste
bestuursrechter (Raad van State) oordeelt over arresten van de Hoge Raad.43

Nu kan het mogelijke Droste-effect worden ondervangen indien andere
rechters zich neerleggen bij de uitspraak van hun collega-rechter over de
Köbler-aansprakelijkheid.44 Dergelijke voorzieningen zouden ook een even-
tuele schijn van vooringenomenheid kunnen voorkomen.
Echter, eventuele problemen op dit vlak kunnen in beginsel worden onder-
vangen door het stellen van prejudiciële vragen aan het HvJ EG.45 Het ver-
dient aanbeveling dat deze vragen betrekking hebben op zowel de toepas-
sing van het gemeenschapsrecht door de hoogste nationale rechter in de
betreffende zaak als op de vraag of is voldaan aan de Köbler-voorwaarden
indien in die zaak de hoogste rechter het gemeenschapsrecht verkeerd zou
blijken te hebben toegepast. Indien het HvJ EG die vragen voldoende nauw-
keurig beantwoordt, stelt dat de verwijzende rechter in staat zonder nadere
beoordeling op de aansprakelijkheidsvraag te beslissen.

7 Aansprakelijkheid voor rechterlijke fouten naar
Nederlands recht

7.1 Inleiding

Aansprakelijkheid voor rechterlijke fouten kan grofweg worden benaderd
vanuit drie invalshoeken: (i) formeel: was er een fair trial, (ii) materieel: zijn
de op het inhoudelijk geschil toepasselijke rechtsregels correct toegepast en
(iii) administratief: zijn bij de afwikkeling van de zaak geen clerical errors

41 Mok onder NJ 2004, 160.
42 Geopperd door Widdershoven & Ortlep, Schendingen van EG-recht door rechters, p. 46.
43 Anders bestaat de theoretische mogelijkheid dat bij de Hoge Raad moet worden geoordeeld

over de vraag of de Raad van State het gemeenschapsrecht schond door op een bepaalde wijze
te oordelen over de claim naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad waarin het
gemeenschapsrecht zou zijn geschonden etc.

44 Zoals bijvoorbeeld ook de burgerlijke rechter het oordeel van de bestuursrechter over de
(on)rechtmatigheid van een bestuursbesluit respecteert.

45 Zie ook het antwoord van de Minister van Justitie, genoemd in noot 40.

Dit artikel uit Vermogensrechtelijke Analyses is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker



VrA 2004 / 1

105

gemaakt?46 Onder deze clerical errors verstaan wij de fouten die samen-
hangen met de behandeling van het dossier, los van de daarin spelende
materiële rechtsvragen. Voorbeelden zijn het abusievelijk uitspreken van
het faillissement van de verkeerde vennootschap, het vergeten van de kos-
tenveroordeling, het (ten overvloede) vermelden van een onjuiste beroeps-
termijn in de uitspraak,47 het te laat verzenden van een uitspraak waardoor
een partij geen beroep instelt en dergelijke meer.48 Wij pretenderen hiermee
niet strikt gescheiden categorieën te definiëren. Wel menen wij dat ten aan-
zien van de onderscheiden gevallen deels andere overwegingen een rol kun-
nen spelen.
Volgens vaste, hoewel omstreden, rechtspraak van de Hoge Raad is naar
Nederlands recht de staat alleen aansprakelijk voor rechterlijke misslagen
als bij de voorbereiding van de beslissing zo fundamentele rechtsbeginselen
zijn veronachtzaamd dat van een eerlijke en onpartijdige behandeling van
de zaak niet meer gesproken kan worden en tegen de beslissing geen rechts-
middel openstaat en heeft opengestaan.49 Onder deze aan artikel 6 EVRM
refererende norm valt niet een onjuiste interpretatie of toepassing van het
materiële recht als zodanig en evenmin de clerical errors. In het verlengde
daarvan kan het nalaten om gemeenschapsrecht toe te passen of de onjuiste
toepassing van gemeenschaprecht naar Nederlands recht evenmin als
onrechtmatig worden betiteld. Deze rechtspraak van de Hoge Raad kan (en
moet) in zoverre gehandhaafd worden dat de staat aansprakelijk is als fun-
damentele rechtsbeginselen zijn geschonden. Maar de beperking die tot nu
toe is aangebracht – alleen in die gevallen aansprakelijkheid –, is niet langer
te handhaven. Ook schendingen van het gemeenschapsrecht door de hoog-
ste rechterlijke instanties kunnen tot aansprakelijkheid leiden.
De door de Hoge Raad gehanteerde formele invalshoek is dus voor wat
betreft schendingen van het gemeenschapsrecht aangevuld met een mate-
riële. Deze stand van zaken leidt meteen tot de volgende vraag: moet ook

46 Art. 42 Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren erkent de mogelijkheid van aansprakelijk-
heid van de staat voor schade toegebracht door een rechter bij de vervulling van zijn taak,
maar doelt op schade door ‘bedrijfsfouten’ zoals het zoekmaken van stukken, het veroorzaken
van een verkeersongeval op weg naar een descente of het veroorzaken van brand in het
gerechtsgebouw (nader S.C.J.J. Kortmann, J.S. Kortmann & L.P. Kortmann, Nogmaals de aan-
sprakelijkheid van de staat voor schade voortvloeiend uit rechterlijke uitspraken, in:
Grensverleggend staatsrecht (bundel C.A.J.M. Kortmann), Deventer 2001, p. 216). Met uitzon-
dering van mogelijk het eerste geval, dat op een clerical error lijkt, zouden wij dit geen rech-
terlijke fouten willen noemen.

47 Rb. Arnhem 7 maart 1984, NJ 1984, 663.
48 S.C.J.J. Kortmann, De civielrechtelijke aansprakelijkheid voor onjuiste wetsuitleg, 1985, p. 34.
49 Onder meer HR 3 december 1971, NJ 1972, 137 m.nt. GJS (X./Staat); 8 januari 1993, NJ 1993, 558

m.nt. HJS (Dr. P.E.R./Staat); 29 april 1994, NJ 1995, 727 m.nt. CJHB en EAA (S./Staat). Art. 42 Wrra
voorkomt persoonlijke aansprakelijkheid van de betrokken rechter(s).
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voor (kennelijke) schending van niet-gemeenschapsrecht – lees: Nederlands
recht50 – door een (hoogste) nationale rechter de vordering uit staatsaan-
sprakelijkheid mogelijk worden? Het gemeenschapsrecht noopt daartoe
niet. Maar het stelt de Nederlandse rechtspraak wel voor de indringende
vraag wat nog kan rechtvaardigen om voor schending van Nederlands recht
geen aansprakelijkheid aan te nemen als in vergelijkbare gevallen voor
schending van gemeenschapsrecht die aansprakelijkheid er wel is.51

In de volgende paragrafen verkennen wij deze problematiek. Wij beperken
ons daarbij tot de hierboven genoemde materiële invalshoek. Dat is het type
geval waarover het HvJ EG uitspraak heeft gedaan.52 Het HvJ EG heeft geen
uitspraak gedaan over aansprakelijkheid van de lidstaat in geval van fouten
in de administratieve afhandeling van een zaak conform het nationale recht
die tot gevolg hebben dat een (correcte) beoordeling van de zaak op basis
van het gemeenschapsrecht niet meer aan de orde kan komen. Het staat niet
vast dat dergelijke situaties conform Köbler moeten worden opgelost.
Denkbaar is dat het gemeenschapsrecht dergelijke gevallen beoordeelt aan
de hand van het gelijkwaardigheids- en effectiviteitsbeginsel.53

7.2 Kritiek op de aanpak van de Hoge Raad

Door vele auteurs is bepleit de mogelijkheid van aansprakelijkheid van de
staat voor fouten van de rechter te verruimen.54 Zeer kort gezegd, berust de
argumentatie op de, volgens Hartkamp in brede kring levende, gedachte dat
fouten van rechters tot aansprakelijkheid moeten kunnen leiden zoals ook
fouten van andere overheidsorganen of (juridische) beroepsbeoefenaren
aansprakelijkheid met zich kunnen brengen.55 Uiteraard zal men rekening

50 Wij beperken ons tot schending van Nederlands recht, maar ten aanzien van schending van
rechtstreeks werkende bepalingen van internationaal recht ligt de zaak ons inziens niet prin-
cipieel anders. Vergelijk Hof van Cassatie 8 december 1994, RW 1995-1996, p. 180 m.nt. A. van
Oevelen (Anca II).

51 Zie Krans, Het arrest Köbler: aansprakelijkheid voor schending van EG-recht in rechterlijke
uitspraken, NJB 2004, p. 574.

52 In casu schending van art. 48 en 234 EG.
53 HvJ EG 16 december 1976, 33/76, Jur. 1976, p. 1989 (Rewe); 14 december 1995, C-430/93, Jur. 1995,

p. I-4705, NJ 1997, 116 (Van Schijndel).
54 Onder meer Kortmann, De civielrechtelijke aansprakelijkheid voor onjuiste wetsuitleg; S.C.J.J.

Kortmann, Onrechtmatige civiele rechtspraak, in: Met hoofd en hart (Leijten-bundel), Zwolle
1991, p. 269-285; S.C.J.J. Kortman, Wie betaalt de rekening?, NJB 1993, p. 921; Kortmann,
Kortmann & Kortmann, Nogmaals de aansprakelijkheid van de staat voor schade voortvloei-
end uit rechterlijke uitspraken, p. 207-231; C.E. Drion & Chr. van Dijk, De rechter moet het rech-
ter maken, AV&S 1997, p. 25; V. van de Brink, Aansprakelijkheid voor onrechtmatige recht-
spraak, NJB 2000, p. 792; Asser-Hartkamp III (2002), nr. 290l. Conform de Hoge Raad: G.
Snijders, Onrechtmatige rechtspraak, in: A.G. Castermans e.a. (red.), De landsadvocaat, voor
deze. Opstellen aangeboden aan J.L de Wijkerslooth, Den Haag 1999, p. 147.

55 Asser-Hartkamp III (2002), nr. 290l.
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moeten houden met de positie van de rechter als onderdeel van een hiërar-
chisch georganiseerd systeem van rechtsbescherming. In het bijzonder zal
geen schade kunnen worden gevorderd die kon worden voorkomen of her-
steld door het aanwenden van een rechtsmiddel.56 In de tweede plaats zal
aansprakelijkheid niet uit elke misslag volgen, omdat de rechter een zekere
beoordelingsmarge (nodig) heeft om zijn werk te kunnen doen, en daarom
moeten worden beperkt tot een bepaald type fouten. Hartkamp spreekt in
dit verband van ‘aperte en verwijtbare fouten’, Van den Brink over uitspra-
ken waartoe ‘geen redelijk handelend rechter had kunnen komen’.
Kortmann stelde in 1991 voor dat de staat niet aansprakelijk is tenzij de scha-
de naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet voor rekening van de
burger mag blijven, hetgeen onder meer het geval zou zijn als de schade is te
wijten aan opzet of grove schuld of als de benadeelde een rechtsmiddel is
onthouden.
Tegen aansprakelijkheid voor fouten van de rechter bestaan ook bezwaren.
De belangrijkste argumenten betreffen het gezag van gewijsde van de rech-
terlijke uitspraak, het gezag en de onafhankelijkheid van de rechtspraak, de
noodzaak dat aan procedures een keer een einde komt, de stelling dat partij-
en voor eigen risico procederen en de stelling dat een rechterlijke uitspraak
per definitie rechtmatig is.57 Deze bezwaren worden door de critici van de
Hoge Raad als onjuist of onvoldoende zwaarwegend verworpen. Voorts is
betoogd dat de rechtspraak van de Hoge Raad mogelijk op gespannen voet
staat met artikel 6 EVRM.58

7.3 Door Köbler wint de kritiek aan gewicht

De mate waarin de staat aansprakelijk wordt gehouden voor fouten van de
rechter is het resultaat van een afweging. Voor de Hoge Raad hebben de
bezwaren tot nu toe kennelijk zo zwaar gewogen dat een koersverlegging
niet heeft plaatsgevonden. De rechtspraak van het HvJ EG noopt echter de
kritiek op de door de Hoge Raad gevolgde koers opnieuw te wegen. In de eer-

56 Onder andere Kortmann, Kortmann & Kortmann, Nogmaals de aansprakelijkheid van de
staat voor schade voortvloeiend uit rechterlijke uitspraken, p. 215-216; Asser-Hartkamp III
(2002), nr. 290l.

57 Zie voor een rechtsvergelijkend overzicht van argumenten voor en tegen aansprakelijkheid
voor rechterlijke fouten Van Oevelen, De overheidsaansprakelijkheid voor het optreden van
de rechterlijke macht, Antwerpen/Apeldoorn en Brussel 1987, p. 731 e.v. Zie ook Freudenthal,
Jongbloed, Meijknecht & Van Rhee, Aansprakelijkheid van de overheid en van rechters voor
fouten bij de civiele rechtspleging, in: A.W. Jongbloed (red.), Aansprakelijkheid voor optreden
van de rechterlijk macht, Den Haag 1999, p. 15-50.

58 Zie hierover in verschillende zin Kortmann, Kortmann & Kortmann, Nogmaals de aansprake-
lijkheid van de staat voor schade voortvloeiend uit rechterlijke uitspraken, p. 230 en Snijders,
Onrechtmatige rechtspraak, p. 149.
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ste plaats, omdat – wat men ook van de afweging door het HvJ EG vindt59 –
thans het gegeven voorligt dat voor gemeenschapsrechtelijke en voor natio-
naalrechtelijke zaken een verschillende aansprakelijkheidsnorm geldt. De
coherentie van het recht en het gelijkheidsbeginsel vereisen daarom dat de
argumenten opnieuw worden gewogen en de uitkomst opnieuw wordt
gemotiveerd. Daarmee is niet gezegd dat de uitkomst geen andere kan zijn
dan een koersaanpassing van de Hoge Raad, maar wel dat de argumenteer-
last wat is opgeschoven in de richting van degenen die zijn huidige restric-
tieve koers verdedigen.
In de tweede plaats is een heroverweging nodig, omdat het HvJ EG een aan-
tal argumenten dat ook in de Nederlandse discussie speelt, heeft gewogen
en te licht bevonden. Nu is de nationale rechter niet gehouden voor louter
nationale gevallen de afweging van het HvJ EG te volgen. Wel komt daaraan
gewicht toe binnen de, tot op zekere hoogte bestaande, Europese waardege-
meenschap. Met name de argumenten over de aantasting van het rechtsze-
kerheidsbeginsel in de vorm van het gezag van gewijsde en de onafhanke-
lijkheid en autoriteit van de rechter zijn door het HvJ EG te licht bevonden.60

Die afweging lijkt transponeerbaar naar de Nederlandse situatie, maar
daarbij geldt wel het volgende voorbehoud.
De kernvraag is ons inziens wat men van de rechtspraak mag verwachten. Het
gewicht en de beoordeling van andere argumenten, van technisch juridische61

of praktische aard,62 is in dat licht secundair. De kernvraag is of procederen
geschiedt op eigen risico, in die zin dat de rechtspraak een faciliteit tot geschil-
beslechting is waarin eventuele fouten alleen worden hersteld binnen het
gesloten stelsel van rechtsmiddelen?63 Of mag men meer verwachten, in het
bijzonder dat de beoordeling door de rechter mede omvat dat bepaalde inhou-
delijke beslissingen op een bepaalde manier worden genomen?
Dat laatste is door het HvJ EG voor schendingen van gemeenschapsrecht nu
in feite gezegd. Onjuiste toepassing van gemeenschapsrecht door de rechter
kan tot aansprakelijkheid leiden.

59 Zie voor kritiek met name Wattèl, Staatsaansprakelijkheid voor EG-rechtelijke onrechtmatige
hoogste rechtspraak, WPNR 2003, p. 840-845 en Wattèl, Köbler, Cilfit and Welthgrove: we can’t
go on meeting like this, CMLR 2004, p. 505-532.

60 Zij het niet in alle denkbare vormen. Zo zou de rechterlijke onafhankelijkheid in de weg staan
aan aansprakelijkheid, omdat de staat de inhoud van de uitspraak niet kan bepalen. Zie Van
den Brink, Aansprakelijkheid voor onrechtmatige rechtspraak, p. 793.

61 Zoals over gezag van gewijsde of onafhankelijkheid. In de Nederlandse verhoudingen, mede
gelet op art. 42 Wrra, zien wij geen risico dat de rechter anders gaat oordelen onder druk van
een mogelijke staatsaansprakelijkheid. Resteert het ‘technische’ argument dat de staat niet
zou behoren op te draaien voor beslissingen van rechters waarop hij geen invloed kan uitoe-
fenen. Dat argument lijkt ons niet erg krachtig te zijn.

62 Zoals de vrees voor nieuwe procedures. Zie hierover voor Belgisch recht naar aanleiding van
het Anca-arrest Storme, De rechterlijke macht, NJB 1993, p. 920.

63 Snijders, Onrechtmatige rechtspraak.
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64 Naast instrumenten als directe werking en richtlijnconforme interpretatie.
65 Over het gewicht van dit argument wordt verschillend gedacht. Zie Kortmann, De civielrech-

telijke aansprakelijkheid voor onjuiste wetsuitleg; V. van de Brink, Aansprakelijkheid voor
onrechtmatige rechtspraak, p. 792; Snijders, Onrechtmatige rechtspraak, p. 147.

66 Vergelijk de laatste NJB-enquete over de taakopvatting van de rechter, NJB 2001, p. 1925-1934,
waaruit bleek dat de meerderheid geschilbeslechting hoger plaatste dan correcte wetstoe-
passing.

Deze uitkomst moet worden bezien tegen de achtergrond van het commu-
nautaire stelsel van rechtsbescherming. Het HvJ EG maakt in Köbler
opnieuw duidelijk dat het instrument van staatsaansprakelijkheid in het
gemeenschapsrecht is ontwikkeld64 om particulieren de mogelijkheid te
bieden hun gemeenschapsrechtelijke aanspraken daadwerkelijk te verwe-
zenlijken. Deze op handhaving van het gemeenschapsrecht gerichte bena-
dering heeft vermoedelijk repercussies voor de manier waarop het HvJ EG
aankijkt tegen de aansprakelijkheid van de staat voor zijn nationale recht-
spraak. Denkbaar is dat in de nationale rechtsorde het belang van handha-
ving van het eigen materiële recht anders wordt gewogen.65 In samenhang
daarmee kan de taak(opvatting) van de rechter verschillen: deze dient het
recht goed toe te passen en het geschil tot een goed einde te brengen. Maar
ligt mogelijk een zwaartepunt bij een van deze twee taken?66 Kortom, denk-
baar is dat het nationale recht een andere belangenafweging maakt.

7.4 Een ruimer criterium voor aansprakelijkheid?

Het is denkbaar dat onder invloed van Köbler de aansprakelijkheid van de
staat voor rechterlijke uitspraken wordt verruimd. Dat vraagt om een crite-
rium voor aansprakelijkheid dat verder gaat dan de rechtspraak van de Hoge
Raad tot nu toe. Er moet namelijk ook rekening worden gehouden met fou-
ten die zijn gelegen in schending van materiële rechtsregels. Wanneer zou
schending van Nederlands recht door de rechter tot staatsaansprakelijkheid
kunnen leiden?
Duidelijk is dat, gezien de positie van de rechter en zijn taak om zelfstandige
oordelen te geven over het recht en de toepassing daarvan, aansprakelijk-
heid wegens onjuiste rechtstoepassing slechts in uitzonderlijke gevallen
aan de orde zal kunnen komen. Er moet sprake zijn van een ‘voldoende
gekwalificeerde schending van het Nederlandse recht’, waarbij de invulling
van dit begrip op de nationale verhoudingen moet worden toegesneden.
Toepassing van de in Köbler ontwikkelde gezichtspunten lijkt technisch
minder voor de hand te liggen. Wel zal het Nederlandse criterium eenzelfde
mate van ‘striktheid’ kunnen hebben als het Europese. De exacte formule-
ring van het criterium is lastig, maar uiteindelijk ondergeschikt aan de
strekking ervan. Hoewel de vordering tegen de staat op artikel 6:162 BW
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gebaseerd is,67 zouden wij voor de inhoudelijke beoordeling inspiratie wil-
len putten uit het dwalingsmodel. Ons inziens gaat het om de uitspraak die
is te kwalificeren als berustend op een kennelijke en onverschoonbare dwa-
ling van de rechter bij de beoordeling en beslissing van de zaak, die niet voor
risico van een procederende partij behoort te blijven. Wij denken dan aan uit-
spraken in (i) min of meer overzichtelijke zaken waarin (ii) een gevestigde
rechtsnorm niet wordt toegepast terwijl (iii) uit de motivering of anders-
zins68 niet blijkt dat zulks met reden is gebeurd en (iv) de beslissing bij toe-
passing van de norm op een wezenlijk onderdeel anders zou zijn uitgevallen.

7.5 Toepassing binnen het Nederlandse systeem van rechtspraak

In de afweging of schending van Nederlands recht door de rechter tot
staatsaansprakelijkheid behoort te leiden, speelt ook de organisatie van de
rechtspraak op nationaal niveau een rol. Het systeem kent namelijk een
aantal aspecten dat de gevolgen van een eventuele staatsaansprakelijkheid
voor schending van Nederlands recht door rechters dempt.
In de eerste plaats brengt de bestaande taakverdeling tussen burgerlijke
rechter en bestuursrechter mee dat de burgerlijke rechter niet zelf oordeelt
over rechtsvragen die typisch ter beoordeling aan de bestuursrechter zijn
opgedragen. Dat dit uitgangspunt nuancering behoeft in geval van schen-
ding van Europees recht, betekent niet dat het voor schending van
Nederlands recht niet kan gehandhaafd worden. In de tweede plaats zijn
schendingen van Nederlands recht door hoogste rechters zelf nauwelijks
denkbaar, omdat deze rechters zelf op de hen betreffende rechtsgebieden de
hoogste uitlegautoriteit zijn. Deze aspecten sluiten overigens niet principi-
eel de mogelijkheid van aansprakelijkheid uit. Rechters kunnen immers in
bepaalde zaken te maken krijgen met rechtsgebieden die normaliter tot het
terrein van een andere rechter behoren.69

Per saldo zal de aansprakelijkheidsvraag spelen ten aanzien van oordelen
van lagere rechters die evident in strijd zijn met vaststaande rechtsnormen.
Nu zijn deze rechters niet door middel van een formeel precedentensysteem
gebonden aan oordelen van de boven hen geplaatste hoogste rechter. Maar
in de praktijk bestaat wel degelijk de verwachting dat de lagere rechter uit-

67 V.V.R. van Bogaert & E.F. Stamhuis, De rechter aangesproken of de Staat verzocht, NJB 2000,
p. 796 bepleiten een alternatieve, op de billijkheid berustende grondslag.

68 Of eventueel anderszins; het gaat er niet om dat motiveringsgebreken reeds tot aansprake-
lijkheid leiden.

69 Bijvoorbeeld de beoordeling van bepaalde schadevorderingen door de bestuursrechter of de
strafrechter.
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spraken van de hoogste rechter volgt.70 Dit betekent niet dat afwijken van
die rechtspraak ipse facto fout is, maar wel dat partijen mogen verwachten
dat de rechter zich rekenschap geeft van die rechtspraak, zoals ook zij doen
als zij een procedure voorbereiden en voeren, en een eventuele afwijking
daarvan motiveert. Overigens wordt het aansprakelijkheidsrisico in de prak-
tijk beperkt nu algemeen wordt aangenomen dat geen schadevergoeding
zou kunnen worden gevorderd voorzover deze had kunnen worden wegge-
nomen of voorkomen door het instellen van een rechtsmiddel.
Een en ander leidt tot de volgende conclusie. Door de Hoge Raad is aanvaard
dat schending van het EVRM door de rechter aansprakelijkheid van de staat
op de voet van artikel 6:162 BW kan opleveren. Een volgende stap zou zijn
om aan te nemen dat de staat aansprakelijk kan zijn wegens schending van
Nederlands recht door Nederlandse rechters, zoals het HvJ EG heeft aange-
nomen dat de staat aansprakelijk kan zijn voor schending van gemeen-
schapsrecht door hoogste nationale rechters. Uit het bovenstaande volgt dat
een dergelijke stap per saldo vermoedelijk weinig praktische gevolgen zal
hebben (de clerical errors zijn hier buiten beschouwing gebleven). Maar die
stap zou wel een onverwacht neveneffect hebben, namelijk via een omweg
de uitspraken van lagere rechters onder een Köbler-achtig regiem brengen.
Daarover nu meer.

7.6 Ook aansprakelijkheid voor schending van gemeenschapsrecht
door lagere nationale rechters

De uitspraak van het HvJ EG in de zaak Köbler beperkt zich tot schending
van het recht door de hoogste rechter. Bij schending van nationaal recht ligt
het voor de hand dat de aansprakelijkheid van de staat voor fouten van de
rechter zich uitstrekt tot alle nationale rechters. In de praktijk zal het dan
gaan om uitspraken van lagere rechters.71 In dit verband moet worden
gewezen op een belangrijke consequentie van een eventuele uitbreiding
van de mogelijkheid om naar nationaal recht de staat aan te spreken
wegens onrechtmatige rechtspraak. Na zo’n uitbreiding zal de nationale
aansprakelijkheidsnorm ook moet worden toegepast op schending van het
gemeenschapsrecht door lagere nationale rechters.72 Dit volgt uit het com-

70 Vergelijk bijvoorbeeld HR 14 juni 2002, NJ 2003, 689 (Nederlandse Vakbond van Varkenshou-
ders/Staat) waarin in ander verband wordt gesproken over ‘het praktische gevolg [van een
uitspraak tussen twee partijen, MHW & RM], gelegen in de verwachting dat de rechter die
deze uitspraak heeft gedaan, in volgende soortgelijke zaken in dezelfde zin zal beslissen’.

71 Zie ook Krans, Kantonrechter als hoogste rechter, te verschijnen in WPNR 2004, met nadere
gegevens.

72 En tevens, voorzover de nationale norm strenger voor de staat is dan de Köbler-norm, op
schendingen van gemeenschapsrecht door hoogste nationale rechters.
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munautaire gelijkwaardigheidsbeginsel. Dit vereist dat het nationale recht
zaken waarin gemeenschapsrecht speelt niet ongunstiger mag behandelen
dan vergelijkbare zaken waarin louter nationaal recht speelt. Een aanpas-
sing van de koers van de Hoge Raad naar aanleiding van Köbler zou dus niet
alleen gevolgen voor de mogelijkheid van aansprakelijkheid wegens schen-
ding van Nederlands recht hebben. Zij zou ook meebrengen dat de staat vol-
gens de nationale norm aansprakelijk kan zijn wegens schending van
gemeenschapsrecht door lagere rechters. Dit risico wordt in de praktijk
beperkt doordat moet wordt aangenomen dat geen schadevergoeding kan
worden gevorderd voorzover deze had kunnen worden weggenomen of
voorkomen door het instellen van een rechtsmiddel.

M.H. Wissink en R. Meijer*

* R. Meijer, promovendus vakgroep privaatrecht en notarieel recht RUG.
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