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Digitaal procederen bij de Hoge Raad verloopt via het webportaal Mijn Zaak Hoge Raad (hierna: het
webportaal). De antwoorden op veelgestelde vragen zijn een hulpmiddel bij het gebruik van het webportaal in
procedures bij de Hoge Raad. Zij veranderen niets aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder mede
begrepen het Procesreglement van de Hoge Raad der Nederlanden (hierna: het Procesreglement).
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Deel 5:

5.1.

Gebruik van webportaal Hoge Raad bij prejudiciële vragen

Reikwijdte
Dit deel 4 van de veelgestelde vragen heeft betrekking op prejudiciële vragen die aan de
Hoge Raad zijn gesteld en bij de Hoge Raad in behandeling zijn.
Voor algemene informatie over het webportaal en het gebruik ervan: zie deel 1 van deze
veelgestelde vragen.

5.2.

Informatie over prejudiciële vragen

5.2.1. Waar zie ik de prejudiciële vragen die bij de Hoge Raad in behandeling zijn?
Lopende zaken over prejudiciële vragen die aan de Hoge Raad zijn gesteld, zijn te vinden op
het overzicht van prejudiciële vragen op de website van de Hoge Raad. Zes maanden na de
uitspraak van de Hoge Raad worden de gegevens van de zaak uit het overzicht verwijderd.
5.3

Gebruik van het webportaal in de prejudiciële procedure

5.3.1. Kan ik het webportaal van de Hoge Raad gebruiken om te reageren op een prejudiciële
vraag?
Via het webportaal reageren op prejudiciële vragen is mogelijk in prejudiciële vragen aan de
belastingkamer wanneer daarin een termijn voor schriftelijke opmerkingen door anderen
dan partijen is verleend en openstaat. Gedurende die termijn ziet u bij de beschrijving van de
prejudiciële vraag een knop staan: “Indienen schriftelijke opmerkingen”. Daarmee wordt u
naar het webportaal geleid. U logt daar in en volgt de stappen waarmee u uw schriftelijke
opmerkingen kunt indienen.
Zie het Procesreglement voor mogelijkheden om bij de civiele kamer van de Hoge Raad een
verzoek in te dienen om te reageren op prejudiciële vragen aan de civiele kamer.
5.3.2. Kan ik als burger of als medewerker van een organisatie een ander machtigen om
schriftelijke opmerkingen in te dienen?
In de prejudiciële procedure bij de belastingkamer van de Hoge Raad is het mogelijk een
ander (een burger, organisatie of advocaat) die over een inlogmiddel voor het webportaal
beschikt, te machtigen schriftelijke opmerkingen in het webportaal te plaatsen.
5.3.3. Kan ik als advocaat een ander machtigen om schriftelijke opmerkingen in te dienen?
In het machtigingenstelsel van de NOvA is het mogelijk een ander (collega-advocaat of
kantoormedewerker) te machtigen voor het gebruik van het webportaal van de Hoge Raad,
mits diegene beschikt over een advocatenpas of een gemachtigdenpas.
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5.3.4. Wat gebeurt er met de schriftelijke opmerkingen die ik als derde in het webportaal plaats in
een prejudiciële procedure bij de belastingkamer?
Wanneer u als derde reageert, worden uw schriftelijke opmerkingen geplaatst bij de
desbetreffende zaak in het overzicht van prejudiciële vragen op de website van de Hoge
Raad. Daarbij wordt uw naam vermeld zoals verbonden aan het inlogmiddel (DigiD,
eHerkenning of advocatenpas) dat u heeft gebruikt bij het indienen van de schriftelijke
opmerkingen.
5.3.5. Ik ben partij in een prejudiciële procedure bij de belastingkamer en heb via het webportaal
schriftelijke opmerkingen ingediend, maar ik zie deze niet staan bij de prejudiciële vraag op
de website van de Hoge Raad. Hoe komt dit?
De schriftelijke opmerkingen die partijen als reactie op een prejudiciële vraag indienen,
worden niet geplaatst bij de desbetreffende prejudiciële vraag in het overzicht van
prejudiciële vragen op de website van de Hoge Raad.
5.3.6. Ik ben partij in een prejudiciële procedure bij de belastingkamer en wil geen schriftelijke
opmerkingen indienen, maar een ander bericht verzenden in mijn zaak. Hoe kan ik dat doen?
Andere stukken dan schriftelijke opmerkingen kunt u indienen in het webportaal als u
digitaal procedeert, en op papier als u niet digitaal procedeert.
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