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VRAAGBAAK OMTRENT DE RICHTLIJN
PRODUKTENAANSPRAKELIJKHEID
door
H. COUSY
Gewoon Hoogleraar K.U.Leuven
Voorzitter Commissie voor Verzekeringen

INHOUD
I. Vragen van legistieke aard
II. Vragen over de opties van de Lid-Staten
III. Vragen over de stand van zaken
IV. Naar een eerste appreciatie van de richtlijn

1. 30 juli 1988 was de datum tegen dewelke de Lid-Staten de nodige
maatregelen moesten nemen om te voldoen aan de richtlijn produktenaansprakelijkheid (met haar voile naam: , ,Richtlijn van de Raad
van 25 juli 1985 betreffende de onderlinge aanpassing van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake de
aansprakelijkheid voor produkten met gebreken"(l). Evenmin als
meedere andere Lid-Staten is Belgie er niet in geslaagd deze datum
te eerbiedigen(2). Een voorontwerp van aanpassingswet dat na ruime
consultatie van de betrokken middens(3) was klaargemaakt(4) kon
wegens de tussengekomen politieke crisis niet worden neergelegd bij
het Parlement.
Wellicht zal de nieuwe regering zich van deze taak met de nodige
spoed willen kwijten. Aile keuzemogelijkheden over vorm en (op
sommige punten) inhoud van de aanpassingswet liggen terug open.
Ret moment is geschikt om aandacht te besteden aan de vele vragen
die daarbij rijzen. Aan verschillende van de vragen werden, ook in

(1) Publicatieblad, nr. L 10/29 van 7 augustus 1985.
(2) Reeds op 6 februari 1987 werd in de Senaat over de desbetreffende intenties van de regering
een vraag gesteld: Vragen en Antwoorden, Senaat, vraag n° 57 van de heer DIDDEN van 6
februari 1987.
(3) Zie met name het advies van de Raad voor het verbruik van 9 juni 1987, uitgebracht op
verzoek van de Minister van Economische Zaken.
(4) Met name door de kabinetten van de Minister van Justitie en van de Staatssecretaris voor
Middenstand en Justitie.
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Belgie, uitstekende commentaren gewijd(5). Op talloze colloquia en
studiedagen Werden standpunten ingenomen(6). Naar een en ander
wordt hieronder verwezen. Bijwijlen zullen ook persoonlijke standpunten ingenomen worden. Soms kan naar de te geven antwoorden
alleen maar gegist worden. Van voorbereidende werken is bier immers geen sprake(7). En de wil van de communautaire wetgever is,
hier niet minder dan elders, getortureerd door talrijke innerlijke
compromissen.
Nu met gerust gemoed kan verwezen worden naar een indrukwekkend literatuurbestand waarin de oningewijde lezer een historiek en
algemeen overzicht van de richtlijn zal kunnen vinden(8), wordt de

(5) In het bijzonder zal verwezen worden naar CoRNELis, , ,Aansprakelijkheid voor gevaarlijke produkten", R. W., 1987-1988, 1139 (hierna geciteerd als CoRNEus); FALLON, M.,
,L'adaptation de Ia responsabilite du fait des produits a Ia directive europeenne du 25 juiiiet
1985", R.G.A.R., 1987, n° 11245 (hierna geciteerd als FALLON); FAGNART, J.L., ,La
directive du 25 juiiiet 1985", R.G.A.R., 1987, n° 11245 (hierna geciteerd: FAGNART); FAURE
en VANBUGGENHOUT, , ,Produktenaansprakelijkheid. De Europese Richtlijn: Harmonisatie
en consumentenbescherming?", R. W., 1987-1988, 1 (geciteerd als FAURE & VANBUGGENHOUT): VAN SCHOUBROECK, VERHOEVEN, WASTIAU, LABS, ,Proeve van ontwerp Belgische
aanpassingswet aan de EEG-richtlijn produktenaansprakelijkheid" in Produktenaansprakelijkheid, Veiligheid en Verzekering, Verslag van de Vijfde Leuvense Verzekeringsdagen van
10 en 11 oktober 1986, Antwerpen, Maklu, 1987, 25 (hierna geciteerd als VAN SCHOUBROECK,
VERHOEVEN e.a.); RuTSAERT, J.M., ,La responsabilite de fabricant: ombre et lumiere sur
un nouveau droit europeen", Les Cahiers de /'Assurance, Brussel, Beroepsvereniging der
verzekeringsondernemingen, 1986, nr. 2 (hierna geciteerd als RuTSAERT).
(6) Studiedag CIEAU ,Directive europeenne en matiere de responsabilite des produits",
Brussel, 20 maart 1986; Journees du Droit de Ia Consommation, Faculte de droit de Dijon,
17 en 18 april1986; Ronde tafel van de Association europeenne du droit de !'alimentation:
, ,L' application aux denrees alimentaires de la nouveiie directive europeenne sur Ia responsabilite du fait des produits defectueux", Brussel, U .L.B., 30 mei 1986; Studiedag Euroforum:
,Produktenaansprakelijheid in de V.S. en de E.G.-landen, Schrikbeeld voor het Belgisch
bedrijfsleven?", Antwerpen, 5 juni 1986; Studiedag van de Commission Droit et Vie des
Affaires de l'Universite de Liege: ,Le risque des produits dHectueux. Directive CEE du 25
juiiiet 1985", Luik, 12 juli 1986; Vijfde Leuvense Verzekeringsdag: ,Produktenaansprakelijkheid, Veiligheid en Verzekering", K.U.Leuven, 10 een 11 oktober 1986.
(7) Er is natuurlijk het Voorstel van een richtlijn dat door de Commissie bij de Raad werd
ingediend op 9 september 1976 (Publicatieblad, 14 oktober 1976, nr. C 249/9) en de wijziging
die daaraan werd aangebracht door de Commissie na raadpleging van het Europees Parlement
en van het Sociaal en Economisch Comite (Publicatieblad, 26 oktober 1979, nr. C 271/3).
(8) Zie voor wat de Belgische doctrine betreft: BENOIT-MOURY, A., L'enjeu d'une directive
europeenne recente sur Ia responsabilite du fait des produits dHectueux, Ann. Dr. Liege, 1987,
337-346; BocKEN, H., Van fout naar risico. Een overzicht van de objectieve aansprakelijkheidsregelingen naar Belgisch recht, T.P.R., 1984, 329-415; BouRGOIGNIE, Th., La securite
des consommateurs et !'introduction de la directive communautaire du 25 juiiiet 1985 sur Ia
responsabilite du fait des produits dHectueux en droit beige, J. T., 1987, 357-363; BouRGOIGNIE, Th., Responsabilite du fait des produits: arguments connus pour un nouveau debat, Rev.
eur. dr. cons., 1986, 7-23; CoLLART, J., De Europese richtlijn betreffende de produktenaansprakelijkheid en de te verwachten weerslag ervan op de verzekeringen van de onderneming,
Verzekeringscahiers, 1986/2, 24-28; CoRNELIS, L., Aansprakelijkheid voor gevaarlijke produkten, R. W., 1987-88, 1139-1159; CousY, H. en CLAASSENS, H. (ed.), Produktenaansprakelijkheid, Veiligheid en Verzekering, Antwerpen, Maklu, 1987, 326 p.; CousY, H., Problemen
van produktenaansprakelijkheid. Rechtsvergelijkend onderzoek naar Belgisch, Frans, Nederlands, Duits, Amerikaans, Engels en Europees recht, Brussel, Bruylant, 1978, 441 p.; CousY,
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commentaar hieronder gegoten in de vorm van enkele (hopelijk)
pertinente vragen en (meestal) voorzichtige antwoorden.

I.

VRAGEN VAN LEGISTIEKE AARD

2. Is voor de aanpassing van het nationaal recht een wetswijziging
vereist ?(9)

De richtlijn produktenaansprakelijkheid is in die zin bijzonder dat
zij de Lid-Staten noopt tot aanpassing van bet gemeen burgerlijk
recht (daar waar Europese richtlijnen veel vaker het administratief,
economisch of fiscaal recht betreffen) en nog wel van het aansprakelijkheidsrecht, dat grotendeels rechtersrecht is gebleven. Theoretisch
H., Het voorstel voor een richtlijn over produktenaansprakelijkheid, R. W., 1976-77, 18671896; CousY, H., Product Liability Revisited. Algemene beschouwingen over de Richtlijn van
25 juli 1985, D.A.O.R., 1986-1987, 207; FAGNART, J.L., La directive du 25 juillet 1985 sur
Ia responsabilite du fait des produits, Cah. Dr. Eur., 1987, 3-68; FAGNART, J.L., Etat actuel
de droit Beige de Ia responsabilite des produits, in: Directive Europeenne en matiere de
responsabilite des produits, C.I.E.A.U.-studiedag, Brussel, 20 maart 1986, 1-30; FAGNART,
J.L., La respondabilite du fait des produits. Etat actuel en droit beige, D.A.O.R., 1986-1987,
211; FALLON, M., L'adaptation de Ia responsabilite du fait des produits a Ia directive
europeenne du 25 juillet 1985, R. G.A.R., 1987, nrs. 11245 en 11258; FALLON, M., La directive
du 25 juillet relative a Ia responsabilite du fait des produits et le secteur de Ia construction,
T. Aann., 1987, 260-278; FALLON, M., Les accidents de Ia consommation et le droit. La
responsabilite du fait des produits en question: droit compare, droit des conflits de lois avec
!'aide de Ia methode experimentale, Bruxelles, Bruylant, 1982, 678 p.; FALLON, M., La
responsabilite du fait des produits d'exportation, D.A.O.R., 1986-1987, 223; FAURE, M. en
VANBUGGENHOUT, W., Produktenaansprakelijkheid. De Europese richtlijn: harmonisatie en
consumentenbescherming?, R. W., 1987-1988, 1-14 en 33-49; FONTAINE, Ph., Directive europeenne R.C. produits. Reflexions d'un assureur, De Verz., 1987, 255-263; HARMOIR, J., La
nouvelle directive R.C. Produits. Instauration en Europe d'un systeme de responsabilite sans
faute du producteur, Monde Ass., 1985, 21-29; HUPIN, G., Au seminaire de Knokke. Des
recommandations au marche, Monde Ass., 1986, 7-21; KROGER, H., Prob1emes d'application
de la directive europeenne dans les differents Etats membres, Ann. Dr. Liege, 1987, 298-306;
LA FONTIJN, J.E.C.M., E.E.G.-Richtlijn. Produkten met gebreken, Verz. W., 1987, 101-103;
MousnE, K., De aansprakelijkheidsbeperking in de EEG-richtlijn inzake produktenaansprakelijkheid, in: CousY, H. en CLAASSENS, H. (ed.), Produktenaansprakelijkheid, Veiligheid
en Verzekering, Maklu, Antwerpen, 1987, 203-208; RoGGE, J., La responsabilite du fait des
produits dans le droit beige actuel, MondeAss., 1986, 23-26; RoGGE, J., Produktenaansprakelijkheid naar het huidig Belgische recht, Verz. W., 1986, 23-29; RuTSAERT, J .M., De Europese
Richtlijn betreffende de produktenaansprakelijkheid en de Belgische wetgever, Verzekeringscahiers, 1986/2, 7-23; VAN HULLE, A., De landbouwprodukten in de EEG-richtlijn inzake
produktenaansprakelijkheid, in: CousY, H. en CLAASSENS, H. (ed.), Produktenaansprakelijkheid, Veiligheid en Verzekering, Maklu, Antwerpen, 1987, 169-176; VAN ScHOUBROECK,
C., VERHOEVEN, F., WASTIAU, M. en LABS. E., Proeve van ontwerp Belgische aanpassingswet
aan de E.E.G.-richtlijn inzake produktenaansprakelijkheid in CousY, H. en CLAASSENS, H.
(ed.), Produktenaansprakelijkheid, Veiligheid en Verzekering, Maklu, Antwerpen, 1987,
25-115; WALSCHOT, F., De Europese richtlijn inzake produktenaansprakelijkheid, commentaar, Leuven, 26 oktober 1985, gepubliceerd in het Tijdschrift van Fabrimetal, 25 p.; WALSCHOT, F., Het ontwikkelingsrisico in artikel7 (e) van de EEG-richtlijn inzake produktenaansprakelijkheid in CousY, H. en CLAASSENS, H. (ed.), Produktenaansprakelijkheid, Veiligheid
en Verzekering, Maklu, Antwerpen, 1987, 177-202.
(9) Vergelijk de behandeling van deze vraag bij FALLON, nr. 63.
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is derhalve denkbaar dat de aanpassing langs jurisprudentiele weg
zou geschieden, althans voor wat bijvoorbeeld het criterium van
aansprakelijkheid betreft. Praktisch is het onwaarschijnlijk dat ook
aangelegenheden als verjarings- en vervaltermijnen op die wijze
zouden worden aangepast. Zelfs al ware zulks mogelijk, dan zouden
toch bezwaren rijzen. Jurisprudentiele constructies missen de algemeengeldendheid, stabiliteit en klaarheid van een wettelijke bepaling. Teneinde de controle van de uitvoering der communautaire
verplichtingen mogelijk te maken(lO) en de eenvormige interpretatie
(in het lichtend spoor van de rechtspraak van het Hof van Justitie
op grond van artikel177 EEG-Verdrag) te garanderen, is een aanpassing van de wettelijke bepalingen (minstens in casu) onmisbaar.
3. Geschiedt de aanpassing best middels een specifieke wet over

produktenaansprakelijkheid of is integratie in het Burgerlijk Wethoek verkiesli}k?(ll)
Terecht wordt her en der geklaagd over het functieverlies van de
wetboeken van gemeen recht tengevolge van de invoering van bijzondere wetgeving daarbuiten. Toch zou een ware integratie van de
richtlijn produktenaansprakelijkheid in in casu het Burgerlijk Wethoek een gewaagde onderneming zijn, wanneer met integratie de
opname door wijziging van de bestaande bepalingen van het wetboek
(en niet enkel de formele tussenvoeging van een overigens bijzonder
blijvende wet) wordt bedoeld.
Men weet dat in Frankrijk de werkgroep GHESTIN(12) zich gewaagd
heeft aan het exploot van een dergelijke integratie. Daartoe wordt
de indeling van de materie in de Code civil grondig herschikt:
enerzijds wordt een uniforme regeling(13) uitgewerkt voor gevallen
van contractuele aansprakelijkheid van de professioneel voor conformiteitsgebreken (,defauts de conformite"), en anderzijds een
uniforme, door de Richtlijn gei:nspireerde regeling voor de gevallen
(10) Zie daarover in het algemeen: MARESCEAU, ,Het verbindend karakter van richtlijnen
volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie", S.E. W., 1980, 655.
(11) Over deze vraag raadplege men o.m.: KROGER, ,Problemes d'application de Ia directive
europeenne dans les differents Etats membres", Ann. Dr. Liege, 1987, 298; vgl. FALLON, nr.
66.
(12) Denkgroep in 1985 aangesteld door de toenmalige minister A. CHALANDON en samengesteld uit universiteitsprofessoren (VINEY, TuNc, DURRY, CHABAS en HUET) en vertegenwoordigers van de ministeriele departementen, met als opdracht de aanpassing van het Frans recht
aan de richtlijn voor te bereiden.
(13) D.w.z. dat het onderscheid tussen de verhaalsmiddelen wegens niet-conforme regeling,
en de bijzondere verhaalsmiddelen wegens vrijwaring tegen verborgen gebreken komt weg te
vall en.
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van (contractuele zowel als extra-contractuele) aansprakelijkheid
wegens gebrek aan veiligheid (,defauts de securite")(14).
De invoering van de richtlijn middels een bijzondere wet is misschien
een gemakkelijkere maar zekere veiligere werkwijze. Terecht werd er
op gewezen dat deze legistieke techniek het voordeel biedt van een
,transparantie" in de toepassing ten bate van de communautaire
instanties die moeten waken over de correcte invoering en toepassing
van de richtlijn(15).
Overigens werd deze handelwijze ook in het verleden steeds verkozen
wanneer het erom ging een of ander regime van foutloze aansprakelijkheid in te voeren.
4. Welke rechtsgevolgen zi}n verbonden aan het niet (-tijdig) in

werking treden van de natinale wettelijke regelen tot aanpassing?
a. Op grond van eerder vaag gehouden argumenten omtrent de zgn.
,directe werking" van richtlijnen wordt eens de vrees (of wens) geuit
dat na het verstrijken van de termijn (30 juli 1988) de richtlijn, ook
bij ontstentenis van aanpassingswet, tussen partijen zou kunnen
ingeroepen worden. Ter weerlegging van deze stelling wordt onder
meer gewezen op artikel 17 van de richtlijn luidens hetwelk zij niet
van toepassing is op de produkten die in het verkeer werden gebracht
voor de datum waarop de aanpassingswet in werking is getreden(16).
Steviger nog is de weerlegging die steunt op de algemene beginselen
van Europees recht inzake directe werking van richtlijnen(17). Blijkens de rechtspraak van het Hof van Justitie kan een een richtlijn,
in het beste geval, d. w .z. wanneer haar bepalingen onvoorwaardelijk
en voldoende nauwkeurig zijn, wei een beperkte verticale directe
(14) Het voor de werkgroep GHESTIN uitgewerkte project is overigens ook nog in andere
opzichten opmerkenswaardig. Het legt het aldus verzwaarde regime van aansprakelijkheid niet
enkel op aan de producenten maar ook op de professionele Ieverancier; het door de richtlijn
gemaakte onderscheid tussen schade aan private goederen en andere wordt niet overgenomen;
er wordt voorzien dat wanneer het waarschijnlijk is dat de schade veroorzaakt werd door een
gebrek van het produkt, de rechter, onder meer in kort geding, het voorschieten van de
expertisekosten door de producent mag bevelen, etc.
(15) KROGER, ,Problemes d'application de la directive europeenne dans Ies differents Etats
membres", Ann. Dr. Liege, 1987, 298.
(16) FAGNART, nr. 14; vgJ. FAURE en VANBUGGENHOUT, nr. 54.
(17) Over de directe toepassing van richtlijnen, zie de referenties geciteerd door FAGNART,
noot 21; adde AYARAL, ,La transposition de directives dans Ies droits nationaux", Revue du
Marche Commun, 1970, 411; Lours, J.V., ,L'effet direct des directives. Melanges BAUGNIET", Rev. Notariat beige, 1974, 471; EASSON, ,The Direct Effect of EEC Directives", The
international and comparative law quaterly, 1979, 319, en tussen de meer recente publicaties
KAPTEYN & VERLOREN VAN THEMAAT, Inleiding tot het recht van de Europese gemeenschappen, Kluwer, Deventer, 4de druk, 1987, 227; en de noot MORTELMANS in La Revue du Droit
de Ia Consommation, 1988, 21.
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werking toekomen. Uit de recbtspraak van bet Hof blijkt immers dat
particulieren gerechtigd zijn dergelijke bepalingen tegen de staat in
te roepen, hetzij wanneer deze zich onthoudt van het tijdig omzetten
van de richtlijn in nationaal recht, hetzij wanneer hij de omzetting
niet op een correcte wijze verricht. Maar de Lid-Staat die heeft
nagelaten de door een richtlijn voorgeschreven uitvoeringsmaatregelen tijdig of correct te nemen zou dit niet aan een particulier kunnen
tegenwerpen. De verticale werking gaat dus slechts in een ricbting.
Van een borizontale werking die tot gevolg zou hebben dat particulieren een (niet uitgevoerde) richtlijn in hun onderlinge rechtsverboudingen zouden kunnen inroepen is echter (nog) geen sprake(18).
Daarentegen lijdt het geen twijfel dat de niet- of gebrekkige uitvoering van een richtlijn tot de in bet verdrag voorziene communautaire
sancties aanleiding kan geven. In het bijzonder zal de Commissie de
maatregelen kunnen nemen die voorzien zijn in artikel 169 van het
EEG-Verdrag(19). Theoretiscb zouden ook andere Lid-Staten een
dergelijke schending van een uit het Verdrag voortvloeiende verplichting kunnen aanklagen op grond van artikel170(20). Een veroordelend arrest zou zich in elk geval beperken tot het vaststellen van de
nalatigheid en het is aan de Lid-Staat van aldan de nodige maatregelen te nemen.

5. Kan een Lid-Staat die zulks wenst het regime van de richtlijn
uitbreiden tot gevallen die haar de letter van de richtlijn zelf, niet
onder haar toepassingsgebied val/en?
Het is goed denkbaar dat een nationale wetgever gebruik wil maken
van de invoering van de ricbtlijn om meteen in een of meerdere
verwante aangelegenheden te legifereren. Zo bijvoorbeeld werden in

(18) Over dit alles, zie daaromtrent het arrest van 19 januari 1982, zaak 88/81, inz. Becker,
Jur. 1982, 53; het arrest van 16 februari 1986, zaak 152/84, inz. Miss Marshall v. Southampton
and Southwest Hampshire Area Health Authority; en tenslotte het arrest van 8 oktober 1987,
zaak 80/86, inz. Kolpinghuis. Over dit laatste arrest raadplege men de commentaar vav
MoRTELMANS in Tijdschrift voor Consumentenrecht, 1988, 21 en deze van TIMMERMANS in
Ars Aequi, 1988, 329; zie tevens KAPTEYN & VERLOREN VAN THEMAAT, op. cit., Kluwer,
Deventer, 4de druk, 1987, p. 237.
(19) Vgl. FAURE, nr. 63.
(20) Van deze mogelijkheid wordt blijkbaar zeer weinig gebruik gemaakt: KAPTEYN &
VERLOREN VAN THEMAAT, op. cit., p. 191; MARESCEAU, M., ,Het verbindend karakter van
richtlijnen volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie", S.E. W., 1980, 655.
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de Britse ,Consumer Protection Act 1987"(21) naast het nieuwe
regime van aansprakelijkheid ook diverse andere materies geregeld
in verband met de bescherming en de veiligheid van de consumenten
en werknemers. Met name werd een algemene veiligheidsplicht (,a
general safety requirement'') ingevoerd voor aile consumptieprodukten (,consumer goods") (zie verder onder nr. 16).
Tegen een dergelijke handelwijze bestaat geen bezwaar. Wat niet
door de richtlijn geregeld wordt blijft tot de bevoegdheid van de
Lid-Staten behoren. Naar onze mening is er bijvoorbeeld niets in de
richtlijn dat zich zou verzetten tegen de invoering van een verplichte
aansprakelijkheidsverzekering van producenten(22) of van een fonds
dat de schadeloosstelling zou voorschieten of garanderen (op voorwaarde dat deze fondsen niet in de plaats van de aansprakelijke
producent zouden komen te staan(23)).
Er bestaan evenwel hypotheses waarvan de beoordeling delicater
blijkt te zijn. De vraag rijst of de nationale wetgever onder het
toepassingsgebied kan doen vallen wat de communautaire wetgever
uitdrukkelijk of bewust er buiten gelaten heeft. De voorbeelden zijn
talrijk. De richtlijn legt de verzwaarde aansprakelijkheid enkel op de
schouders van de producent en niet, of althans slechts in zeer
beperkte gevallen van de distributeur(24). Vraag is of de Lid-Staat
de verzwaarde aansprakelijkheid van de richtlijn bijvoorbeeld aan
elke tussenpersoon zou kunnen opleggen(25). De richtlijn beperkt de
voor vergoeding in aanmerking komende schade tot de schade aan

(21) Zie over deze wet: HowELLS, ,La loi britanique sur Ia protection du consommateur du
15 mai 1987 - Application de Ia directive europeenne sur Ia responsabilite du fait des
produits", Revue europeenne du droit de Ia consommation, 1987, 186: CLARK, A., ,The
Consumer Protection Act 1987", The Modern law review, 1987, 614; CARDWELL, K., ,The
Consumer Protection Act 1987: Enforcement of Provisions Governing the Safety of Consumer
Goods", The Modern Law Review, 1987, 622.
(22) FALLON, nr. 35; FAGNART, nr. 26. De wens daartoe werd door de consumenten geuit
in het advies van de Raad voor het Verbruik. Over dit advies: ,Aansprakelijkheid voor
Produkten met gebreken. Een advies van de Raad voor het verbruik", Mededelingen van het
VBO, 1987, 1186.
(23) FAGNART, nr. 36.
(24) Zie artikel3 van de richtlijn, en de commentaren FALLON, nr. 12; FAGNART, nrs. 82-101;
FAURE en VANBUGGENHOUT, nr. 124; RUTSAERT, p. 10-11; VAN SCHOUBROECK, VERHOEVEN e.a., p. 45; STORM, ,Een gebrekkigprodukt", T.V. V.S., 1985, p. 242; VANWASSENAER
VAN CATWIJCK, Produktenaansprakelijkheid in Europees verband, Zwolle, Tjeenk Willink,
1986, p. 26.
(25) Zoals door het rapport GHESTIN wordt gedaan, in het voorgestelde nieuw artikel 1387-6,
al. I C.c.: ,Le vendeur, Ie loueur ou tout autre fournisseur professionnel non producteur est
responsable des defauts du produit dans les memes circonstances que le producteur. Son
recours contre le producteur obeit aux memes regles que Ia demande emanant de Ia victime
directe du defaut ... ".
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,prive-zaken"(26): kan een Lid-Staat de producent aansprakelijk
stellen voor alle zaakschade(27)? Zaakschade wordt slechts vergoed
mits inachtneming van een zgn. ,franchise" van 500 ECU (artikel
9): zou een Lid-Staat deze franchise terzijde kunnen Iaten?
Zonder zich over deze preciese vragen uit te spreken oordeelt M.
FALLON dat in algemene regel het toepassingsgebied van de richtlijn
open, althans niet gesloten is hetgeen naar zijn zeggen impliceert dat
het niet zo is dat de Richtlijn geen enkele uitbreiding van haar domein
zou dulden. In haar algemeenheid gesteld is deze stelling misschien
niet onjuist. Maar in vraag kan gesteld worden of in de hierboven
geciteerde voorbeelden de Lid-Staten naar believen het regime van
de richtlijn mogen gaan uitbreiden. Een dergelijke uitbreiding zou
immers de zo moeizaam verworven evenwichten van de richtlijn
terug in het gedrang kunnen brengen (evenwicht tussen consumenten
en producentenbescherming, evenwicht tussen tendenzen in de LidStaten, etc.). Weliswaar zou men op basis van artikel 13 van de
richtlijn kunnen argumenteren dat de richtlijn zich niet tegen een
dergelijke disharmonisatie verzet, vermits dit artikel bepaalt dat de
richtlijn de rechten die de gelaedeerde ontleent aan het recht inzake
contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid onverlet laat.
Artikel13 is evenwel een mes dat aan twee kanten snijdt. Dit artikel
stelt immers eveneens dat de rechten, die de gelaedeerde ontleent aan
een speciale aansprakelijkheidsregeling, door de richtlijn slechts
onverlet gelaten worden voor zover deze speciale regeling bestond op
het ogenblik van de kennisgeving van de richtlijn. Daaruit blijkt
duidelijk dat, al wordt een eventuele evolutie van het gemeen aansprakelijkheidsrecht onverlet gelaten, de Lid-Staten vanaf 30 juli
1985 alle vrijheid verloren hebben om alsnog speciale aansprakelijkheidsregelen in te voeren die betrekking hebben op de rechten die de
gelaedeerde heeft.
6. Kan een Lid-Staat, die zulks wenst, een wettelijke regeling uit-

vaardigen die voor de gelaedeerde nog gunstiger is dan deze die door
de richtlijn wordt opgelegd?
De vraag leunt nauw aan bij de voorgaande maar kan er niettemin
van onderscheiden worden. Hier is de hypothese dat een aangelegenheid duidelijk in het toepassingsgebied van de richtlijn valt, maar dat
(26) T.t.z. zaken, andere dan het gebrekkige produkt zelf, die gewoonlijk bestemd zijn voor
ge- of verbruik in de privesfeer en door de gelaedeerde hoofdzakelijk werden gebruikt voor
ge- of verbruik in privesfeer (artikel 9, al. l,b van de richtlijn).
(27) Zoals in het rapport GHESTIN wordt gedaan in het voorgestelde artikel 1387-28.
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een Lid-Staat dienaangaande een regeling wil voorzien die nog gunstiger is voor de gelaedeerde. M. FALLON citeert het voorbeeld van
de invloed van de fout van het slachtoffer(28). Naar luid van artikel
8, lid 2 van de richtlijn kan de aansprakelijkheid van de producent
worden verminderd of opgeheven wanneer de schade wordt veroorzaakt zowel door een gebrek in het produkt als door de schuld van
de gelaedeerde of van een persoon voor wie de gelaedeerde verantwoordelijk is. De vraag is of het een Lid-Staat toegelaten zou zijn
de verdeling van de aansprakelijkheid te beperken tot de hypothese
van een zware of gekarakteriseerde fout van de gelaedeerde.
Wellicht moet op deze vraag negatief geantwoord worden op grond
van dezelfde argumenten als deze die in antwoord op de voorgaande
vraag werden ingeroepen: de richtlijn berust op een afweging van
belangen waarvan het bereikte delicate evenwicht niet door de LidStaten opnieuw mag worden aangetast. Overigens kan er op gewezen
worden dat de richtlijn uitdrukkelijk drie gevallen (de drie gevallen)
vermeldt waarin de Lid-Staten de mogelijkheid krijgen om van het
regime van de richtlijn af te wijken (artikel 15, 1, a en b en artikel
16). Deze bepalingen verliezen elke zin wanneer afwijkingen ook
elders toegelaten zouden zijn.
7. Kan een Lid-Staat die zulks wenst aan de in de richtlijn gebruikte
doch niet nader verklaarde begrippen, een eigen wettelijke omschrijving toevoegen?

Men stelle vooreerst vast dat de richtlijn op een aantal punten
uitdrukkelijk naar het nationaal recht van de Lid-Staten verwijst.
Artikel5 verwijst naar de bepalingen van het nationaal recht inzake
regres (tussen hoofdelijke codebiteuren); artikel9 verklaart de nationale bepalingen inzake onstoffelijke schade onverlet te Iaten; artikel
10 zegt hetzelfde over de bepalingen van de Lid-Staten inzake stuiting
en schorsing van de verjaring.
Voor een aantal andere - niet-evidente - begrippen bevat de
richtlijn geen verwijzing, maar ook geen eigen omschrijving. Zonder
twijfel zullen deze begrippen het voorwerp van betwisting uitmaken
wanneer de eerste procedures omtrent het nieuwe aansprakelijkheidsregime de rechtbanken bereiken. Bij die gelegenheid zullen de
interpretatievragen wellicht bij het Hofvan Justitie terechtkomen dat
zich daarover zal uitspreken bij wijze van prejudiciele beslissing op
grond van artikel 177 van het Verdrag.
(28)

FALLON,

nr. 56.
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De vraag is hier evenwel of de nationale wetgever zou vermogen reeds
bij de invoeringswet een wettelijke omschrijving aan deze begrippen
te geven, teneinde een leemte te vullen en rechtsonzekerheid en
interpretatietwisten te voorkomen. Een goed voorbeeld is de notie
,in het verkeer brengen van het produkt". Op verschillende plaatsen
wordt er in de richtlijn naar verwezen (artikelen 6, 7, 11 en 17) maar
nergens wordt het begrip gedefinieerd, al is de inhoud ervan hoegenaamd niet eenduidig(29). Een wettelijke defintie lijkt onder de
omstandigheden toegelaten en zelfs nuttig. Begrippen uit het secundair gemeenschapsrecht krijgen aldus een nadere omschrijving in het
nationaal recht van een Lid-Staat. Uiteraard blijft deze laatste bij
deze interpretatie gebonden door de uitleg die het Hof van Justitie
aan het gemeenschapsrecht zal geven. In geval van een (flagrant?)
verkeerde interpretatie zou een Lid-Staat door de Commissie ter
verantwoording kunnen geroepen worden voor het Hof van Justitie
op grond van artikel 169 van het Verdrag.
Terecht is opgemerkt geworden dat een probleem rijst met betrekking tot begrippen zoals causaliteit (ofhoofdelijkheid)(30). A1 strekt
de interpretatiebevoegdheid van het Hofvan Justitie zich uit tot deze
begrippen van secundair gemeenschapsrecht toch vraagt men zich af
op grond waarvan het Hof deze begrippen zal beoordelen, nu in de
communautaire rechtsorde een uitgewerkte causaliteitsleer ontbreekt
en vermits ook tussen de gemeenrechtelijke causaliteitstheorieen van
de Lid-Staten aanzienlijk verschillen bestaan(31). Zou niet kunnen
gesteld worden dat de Lid-Staten, in afwezigheid (afwachting) van
een communautaire causaliteitstheorie, tot opvulling van het causaliteitsbegrip de heersende normen van het eigen recht mogen toepassen. Overigens kan gesteld worden dat de belangrijkste problemen
van multipele causaliteit waarover de Lid-Staten van mening zouden .
kunnen verschillen (samenloop van gebrek in de zaak met het toedoen van een derde of met een schuld van de gelaedeerde) door een
uitdrukkelijke bepaling van de richtlijn worden beslecht. Maar in het
geval van de samenlopende oorzaken van een gebrek in de zaak en
toeval of overmacht, waarvoor de richtlijn geen expliciete oplossing
voorziet zou het nationaal recht van de Lid-Staten wei eens kunnen
uiteenlopen.

(29) In het concept-verdrag van de Raad van Europa werd hetzelfde begrip wei een definitie
waardig geacht. Artikel 2d luidt: , Un produit a ete mis en circulation lorsque le producteur
!'a remis a une autre personne".
(30) Zie hierover FAGNART, nr. 65.
(31) Ibidem.

672

8. Het belangrijke, maar controversiiile, artike/13 verklaart dat de
richtli}n de rechten van de gelaedeerde, ontleend aan een regeling
inzake contractuele of buitencontractuele aansprakeli}kheid of ontleend aan een op het ogenblik van de kennisgeving van de richtlijn
bestaande speciale aansprakelijkheidsregeling, onverlet laat. Hoe
werkt deze ,samenloop" in de praktijk? Zou een Lid-Staat in de
aanpassingswet de keuzemogelijkheid van de gelaedeerde kunnen
beperken?
Voorzover als nodig weze nog even onderstreept dat het gemeenrecht
der contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid anders behandeld wordt dan de zgn. ,speciale aansprakelijkheidsregelingen".
Deze laatste blijven slechts buiten schot voorzover zij bestonden ten
tijde van de kennisgeving, dit is op 30 juli 1988.
Wat betekent het ,onverlet gelaten worden van bedoelde nationale
regelingen"? Zonder twijfel dat de verschillende toepasselijke regelingen naast mekaar blijven bestaan.
In de veronderstelling nu dat het regime van aansprakelijkheid moet
gekarakteriseerd worden als zijnde een extra-contractuele aansprakelijkheid(32), rijst een probleem in de Lid-Staten waar een (wettelijke
of jurisprudentiele) regel heerst die de cumul van contractuele of
buitencontracfuele aansprakelijkheden (in de zin van de alternatieve
toepassing van de ene of de andere aansprakelijkheid naar keuze van
de eiser) verbiedt. De vraag is of deze regel aan de gelaedeerde-medecontractant van de producent de keuze tussen de contractuele of
extracontractuele aansprakelijkheid van de producent zou kunnen
ontnemen(33). Zoveellijkt mij zeker dat een Lid-Staat de medecontractant niet zou kunnen het recht ontzeggen zich tegen de producent
- al is hij medecontractant - op de aansprakelijkheidsregelen van
de richtlijn te beroepen(34).
FAURE en VANBUGGENHOUT stellen in dit verband de pertinente
vraag of de richtlijn er zich tegen zou verzetten dat de nationale
wetgever het slachtoffer zou mogen verplichten bij het instellen van
zijn vordering een keuze te maken: hetzij dagvaarden op grond van
de richtlijn, hetzij dagvaarden op grond van de bepaling van nationaal recht(35). Genoemde auteurs geven op deze vraag een genuan(32) Hetgeen de auteurs geneigd zijn te doen CoRNELIS, nr. 28; FAGNART, nr. 11; FAURE en
VANBUGGENHOUT, nr. 53.
(33) Voor een genuanceerd antwoord, FALLON, nr. 55.
(34) Vgl. FAGNART, nr. 11 met verwijzing naar GHESTIN, ,La directive communautaire du
25 juillet 1985 sur la responsabilite du fait des produits defectueux", Dalloz, 1986, I, 135.
(35) FAURE en VANBUGGENHOUT, nr. 53.
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ceerd antwoord: theoretisch verzet de richtlijn zich niet tegen een
keuzeplicht vermits de door artikel 13 voorziene keuzemogelijkheid
zodoende gehandhaafd blijft; maar naar hun mening was het duidelijk de bedoeling van de richtlijngever om een cumulatie van vorderingsgronden niet uit te sluiten(36). Ik aarzel toch wei even of ik met
dit laatste standpunt geheel mee kan gaan, maar wellicht is de
gestelde vraag nogal naar de theoretische kant.
Vraag is dan nog hoe de keuze of cumul van vorderingsgronden in
de praktijk zal verlopen. Gesteld werd dat een gelaedeerde niet een
vordering op grond van de richtlijn zou kunnen instellen na afgewezen te zijn nopens een vordering die voor dezelfde schade op grond
van het nationaal recht werd ingesteld: het gezag van gewijsde zou
zich daartegen verzetten(37). Naar onze mening werd daar terecht
tegen ingebracht dat het slachtoffer dat een rechtsgrond heeft gekozen waarvan de toepassingsvoorwaarden niet te bewijzen zijn, zonder
op het gezag van gewijsde te stuiten, op een andere rechtsgrond een
beroep zou kunnen doen op voorwaarde dat de toepassingsvoorwaarden elkaar in feite niet overlappen(38). In de praktijk zullen
wellicht de verschillende vorderingsgronden subsidiairlijk, de ene bij
falen van de andere, ingeroepen worden. Zeker zal het probleem van
het gezag van gewij sde niet rijzen wanneer het voorwerp van de
vordering verschillend is (bijvoorbeeld wanneer op grond van het
gemeenrecht de vergoeding wordt gevorderd van schade, waarvoor
op grond van de richtlijn geen vergoeding wordt toegekend).

II.

VRAGEN OVER DE ,OPTIES" VAN DE LID-STATEN

9. Van de richtlijn wordt gezegd dat zij drie ,opties" laat aan de

_Lid-Staten. Hoe kijken wij in het algemeen daar tegen aan?
Eigenlijk is het niet helemaal correct te spreken van opties of keuzemogelijkheden. De richtlijn stelt de Lid-Staten niet voor een onbevangen keuze tussen twee alternatieven. Er is veeleer sprake van drie
mogelijkheden om af te wijken van de in de richtlijn neergelegde
regels in de zin en op een wijze die door de richtlijn zorgvuldig
worden omschreven.
Aldus voorziet artikel2 dat landbouwgrondstoffen en produkten van
(36) Ibidem, R. W., 1987-1988, p. 43.
(37) FAURE en VANBUGGENHOUT, nr. 53.
(38) CORNELIS, nr. 28; R. W., 1987-1988. 1156.
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de jacht niet als onder het toepassingsgebied van de richtlijn vallende
produkten worden beschouwd maar laat artikel15, 1, a toe dat een
Lid-Staat in zijn wetgeving het tegengestelde bepaalt.
Aldus ook voorziet artikei 9 dat de door dood of lichamelijk Ietsei
veroorzaakte schade voor vergoeding in aanmerking komt, maar
Iuidens artikei 16, 1 kan een Lid-Staat bepaien dat de volledige
aansprakelijkheid van de producent door schade ten gevoige van
dood of lichamelijk Ietsei, veroorzaakt door identieke artikeien die
hetzeifde gebrek vertonen, wordt beperkt tot een bedrag van 70
miljoen Ecu.
Aldus tensiotte voorziet artikei 7, e dat de producent aan de aansprakelijkheid van de richtlijn ontsnapt indien hij bewijst dat het op
grond van de stand der wetenschappelijke en technische kennis op
het tijdstip waarop hij het produkt in het verkeer bracht onmogelijk
was het bestaan van het gebrek te ontdekken. Met een enigszins
ongelukkige maar aigemeen verspreide benaming wordt gezegd dat
de producent niet aansprakelijk is voor het ,ontwikkelingsrisico"
(development risk, risque de deveioppement).
Ook hiervan kan afgeweken worden op een wijze die verschilt
ainaargelang in het nationaai recht de aansprakelijkheid voor ontwikkelingsrisico's aldan niet reeds eerder bestond. Was dit wei het
gevai dan kan de Lid-Staat die zulks wenst zijn wetgeving zonder
meer handhaven(39). Was dit niet het gevai dan is de invoering van
de aansprakelijkheid voor ontwikkelingsrisico onderworpen aan een
door artikei 15, lid 2 zorgvuidig uitgestippelde procedure. Deze
procedure strekt ertoe aan de Commissie bij zuike geiegenheid de
mogelijkheid te geven om een veraigemeende invoering van de aansprakelijkheid voor ontwikkelingsrisico te overwegen.
10. Welke besluitvormingsstrategie dient gevolgd te worden bij het
kiezen van de opties?
Laten wij vooreerst vaststellen dat de drie opties in twee groepen
kunnen onderscheiden worden. Het gevai van de Iandbouwprodukten staat enigszins apart. Daarentegen hebben ontwikkelingsrisico en
plafonnering van aansprakelijkheid wei enig verb and met mekaar.
In het voorstel van richtiijn vormde de piafonnering van de aanspra-

(39) Een interessante vraag is of een Lid-Staat ter gelegenheid van de invoering van de Richtlijn
een per hypothese bestaande aansprakelijkheid voor ontwikkelingsrisico's zou kunnen afbouwen. In dit geval zou de invoering van de Richtlijn in de betrokken Lid-Staat gepaard gaan
met een regressie op het gebied van de bescherming van de consurnent.
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kelijkheid het tegenwicht van de regel die de producent ook voor de
zgn. ontwikkelingsrisico's aansprakelijk verklaarde(40).
In de definitieve versie van de richtlijn houden de beide opties niet
meer noodzakelijk verb and met mekaar. Zoals gezegd is de plafonnering van de aansprakelijkheid enkel voorzien voor de ,serieschadegevallen", d. w .z. wanneer corporele schade veroorzaakt wordt door
identieke produkten die eenzelfde gebrek vertonen. Serieschades
kunnen het gevolg zijn van ontwikkelingsrisico's maar zulks is lang
niet steeds het geval. Toch zou men het standpunt kunnen verdedigen
dat de plafonnering van de aansprakelijheid zich pas gaat opdringen
wanneer de producent ook voor ontwikkelingsrisico's aansprakelijk
wordt verklaard.
In zijn reeds eerder geciteerde bijdrage maakt M. FALLON een
interessante opsomming van wat hij de ,,beslissingsfactoren'' noemt
die de keuze van de Lid-Staten kunnen be1nvloeden(41). Hij noemt
er zes: 1. de graad van convergentie met het bestaande nationaal recht
in het bijzonder met de aldaar bestaande bijzondere regimes van
aansprakelijkheid; 2. de draagwijdte van het onverlet blijvend gemeen aansprakelijkheidsrecht; 3. het objectief van harmonisatie van
het recht van de Lid-Staten; 4. de praktische uitwerking van de
gekozen optie; 5. de druk van economische en sociale belangengroepen; 6. de factor van de verzekeringsdekking. Deze lijst kan natuurlijk uitgebreid worden. Zo zou men kunnen uitgaan van de algemene
regel dat slechts van de afwijkingsmogelijkheden gebruik zal worden
gemaakt indien zulks om overtuigende motieven wenselijk blijkt.
Wie een afwijking van het regime van de richtlijn bepleit draagt de
overtuigingslast.
11. De optiemogelijkheden van de Lid-Staten brengen het harmonisatieobjectief in het gedrang. Indien, zoals overigens meer dan
waarschijnlijk is, de Lid-Staten op verschillende wijze van de optiemogeli}kheden gebruik maken, zal het nationaal recht inzake pro(40) In de ,,Toelichting'' bij artikel7 van het voorstel vanRichtlijn werd deze ,,link'' als volgt
verantwoord: ,Wanneer de band tussen schuld en aansprakelijkheid van de producent wordt
doorgesneden en daarmee de persoonlijke verantwoordelijkheid voor de schadeveroorzaking
als maatstaf voor diens aansprakelijkheid vervalt, moet naar een andere maatstaf worden
uitgezien. Aansprakelijkheid zonder schuld, zonder dat er ook maar enige beperking geldt,
maakt dat het risico van de producent niet meer te berekenen valt. Dit kan het gevaar inhouden,
dat de producenten zich ervoor zullen hoeden om voor nieuwe produkten nog ontwikkelingsrisico's te dragen. Daarmee wordt er een rem gezet op de economische en technische vooruitgang, althans wordt deze bedreigd, waarmee hat algemeen belang niet wordt gediend en zeker
niet in het belang van de consument (Com (76) 372 def.).
(41) ,Facteurs de decision", FALLON, op. cit., R.G.A.R., 11258, nr. 40.
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duktenaasprakelijkheid aanzienlijke verschillen blijven vertonen.
Welke consequenties zijn daaraan verbonden?
Om meer dan een reden zal inderdaad, ook na de uitvoering van de
richtlijn, het produktenaansprakelijkheidsrecht van de Lid-Staten
onderling sterk verschillend blijven. 1. De richtlijn beoogt harmonisering en geen uniformisering hetgeen impliceert dat op zijn minst
in de juridische vormgeving van de geharmoniseerde regelen verschillen zullen blijven bestaan. 2. De beoogde harmonisering blijft beperkt tot enkele aspecten van het aansprakelijkheidsrecht (zoals
criterium van aansprakelijkheid, verjarings- en vervaltermijnen)
maar laat vele andere aspecten ervan (zoals het schadebegrotingsrecht, het verhaalsrecht van sociale en andere verzekeraars) onaangeroerd. 3. Overigens heeft de gehele geharmoniseerde regeling een
,eerbiedigende werking"(42): de verschillen tussen de bestaande
regelen van contractuele en extra-contractuele aansprakelijheid blijven onverminderd voortbestaan. 4. Zelfs in de geharmoniseerde
materie blijft het de Lid-Staten toegelaten in een welbepaalde zin af
te wijken.
Het harmoniserend effect van de richtlijn zal gering zijn(43).
Gevolg is dat ook in de toekomst groot belang zal blijven toekomen
aan de vaststelling van het toepasselijke recht en dus aan de desbetreffende regelen van internationaal privaatrecht. Zolang deze regelen zelf verschillend blijven zal ook een fenomeen van , ,forum-shopping'' blijven bestaan. Wetende dat qe rechtbanken hun eigen verwijzingsregelen toepassen zullen slachtoffers hun vordering aanhangig
maken bij de rechtbank die de voor hen meest gunstige wet zal
toepassen. Voorlopigblijft echterheel wat onzekerheid bestaan, over
de verwijzingsregel (die zoals voldoende bekend terzake van onrechtmatige daad verwijst naar het ,lex loci delicti" beginsel en vooral
over de wijze waarop dit laatste (meerzinnige) begrip moet opgevuld
en begrepen worden(44).
De keuze van de bevoegde rechtbank wordt beperkt door de regelen
van het bevoegdheids- en executieverdrag (het zgn. verdrag van

(42) Terminologie ontleend aan FAURE en VANBUGGENHOUT, nr. 53.
(43) Vgl. de conclusie van FAGNART, nrs. 111 en 112.
(44) Voor een zeer kort maar verhelderend overzicht van de situatie met verwijzingen naar
de literatuur, zie FAGNART, nrs. 16 en 17. Voor een grondige en meer uitvoerige analyse:
ERAUW, J., De onrechtmatige daad in het internatinaal privaatrecht, Antwerpen, Kluwer,
1982, 357 pp., en de samenvatting van dit boek in ERAuw, ,Hoofdlijnen van de argumentatie
voor een betere verwijzingsregel inzake de internationale gevallen van aansprakelijkheid",
R. W., 1981-1982, 2520.
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Brussel van 27 september 1968)(45). Dit verdrag biedt evenwel aan
de eiser een brede waaier van keuzemogelijkheden zodat forum
shopping mogelijk blijft. Of forum shopping lonend blijft zal afhangen van de diversiteit van het conflictenrecht. Ook desbetreffend
bestaat een internationaal verdrag: de conventie van Den Haag van
2 oktober 1973 betreffende de toepasselijke wet(46). Dit verdrag
heeft tot nog toe slechts matig succes gekend(47). Zelfs wanneer zulks
gebeurd zal zijn zullen de verwijzingsregels niet eenduidig zijn wegens het feit dat het verdrag multipele verwijzingen mogelijk laat en
daarbij ook nog vage, door de jurisprudentie op te vullen (en
verschillende opvulbare) regelen gebruikt.
De kans dat het eigen recht toepasselijk zal zijn op gevallen met een
buitenlands element is onzeker. Bij het vaststellen van de opties
zullen de Lid-Staten zich hierboven bewust moeten zijn.

12. Dienen de landbouwgrondstojjen in ajwijking van artike/2 van
de richtlijn dan toch onder haar toepassingsgebied te worden gebracht?
Voorafgaandelijk weze opgemerkt dat de uitsluiting van de landbouwgrondstoffen op erg onduidelijke wijze werd geformuleerd.
Artikel 2 sluit de landbouwgrondstoffen en de produkten van de
jacht uit het toepassingsgebied voor de richtlijn. Evenwel worden
landbouwgrondstoffen die een eerste be- of verwerking hebben ondergaan niet uitgesloten en zij blijven dus wei , ,produkten'' in de zin
van de richtlijn. Hetzelfde wordt echter niet gezegd van de produkten
van de jacht. Betekent zulks dat deze laatste uitgesloten blijven van
het toepassingsgebied van de richtlijn, ook nadat zij een eerste beof verwerking hebben ondergaan? Maar waarom dan dat verschil in
behandeling? Of gaat het hier om een redactionele onnauwkeurigheid? Overigens is verre van duidelijk wat moet verstaan worden
(45) In werking tussen de oorspronkelijke Lid-Staten sedert 1 februari 1973. Inmiddels zijn
Denemarken en het Verenigd Koninkrijk toegetreden tot het verdrag en het toetredingsverdrag
van 9 oktober 1978 is intussen in werking getreden op 1 november 1986 voor wat Denemarken
betreft en op 1 januari 1987 voor wat het Verenigd Koninkrijk betreft. lerland heeft het
toetredingsverdrag nog niet geratificeerd. Griekenland heeft op 25 oktober 1982 een toetredingsverdrag ondertekend dat nog niet in werking is getreden. Met Spanje en Portugal werd
nog geen toetredingsverdrag afgesloten.
(46) Zie hierover FALLON, Les accidents de Ia consommation et le droit, Brussel, Bruylant,
1982, p. 235 en vlg.
(47) Op 2 oktober 1973 werd het verdrag van Den Haag ondertekend. Overeenkomstig de
gegevens verstrekt door VAN WASSENAER VAN CATWIJCK (Produktenaansprakelijkheid, p.
7) trad bet op 1 oktober 1977 in werking, nadat het door drie staten: Noorwegen, Joegoslavie
en Frankrijk was geratificeerd. Nederland ratificeerde het verdrag als vierde land in 1979 mede
voor de Nederlandse Antillen. Daarna volgde in mei 1985 Luxemburg als vijfde laatste land.
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onder het , ,ondergaan van een eerste be- of verwerking''. In de
Franse versie is sprake van produkten ,ayant subi une premiere
transformation", hetgeen toch wei verder blijkt te gaan dan een ,beof verwerking". Moet er een verandering van aard plaatsgrijpen
zoals de Franse tekst laat uitschijnen, of volstaat het dat de landbouwgrondstoffen een eerste bewerking hebben ondergaan. Maar
ondergaan niet aile veldvruchten reeds een eerste bewerking terwijl
zij nog wortelvast zijn? Ofmoet onderscheid gemaakt worden tussen
de maatregelen tot bewaring en deze tot transformatie? Of kunnen
. wij ervan uitgaan dat van be- of verwerking slechts sprake kan zijn
met betrekking tot reeds geoogste produkten? Evenwel vragen die de
toepassing van het artikel 2 bemoeilijken.
Nog duidelijker zijn de motieven die de auteurs van de richtlijn ertoe
gebracht hebben de landbouwgrondstoffen uit het toepassingsgebied
van de richtlijn te sluiten. Zou zulks zijn omdat landbouwgrondstoffen niet kunnen beschouwd worden als produkten van een industrieel
mechanisme(48)? Ons inziens kan men bezwaarlijk staande houden
dat de moderne in de landbouw toegepaste technieken niet industrieel
zijn. Overigens is niet zeker dat aileen industrieel vervaardigde
goederen onder de richtlijn vailen. In de derde inleidende considerans
staat weliswaar te lezen dat , ,de aansprakelijkheid aileen van toepassing kan zijn op roerende goederen die industrieel vervaardigd zijn".
Maar daartegenover staat dat de uitdrukkelijke uitshiiting van ambachtelijk vervaardigde produkten, die voorkwam in het gewijzigd
voorstel van 1979, in de uiteindelijke versie van de richtlijn niet
Ianger werd aangehouden.
Er is geopperd dat de toekomst van landbouwgrondstoffen moeilijk
te identificeren is en dat het om die reden weinig zin heeft de
,producent" ervan aansprakelijk te steilen. Maar is hetzelfde bezwaar niet toepasselijk op aile andere grondstoffen (die blijkens
artikel 3 - zonder aarzeling - als produkten in de zin van de
richtlijn worden beschouwd)?
Men heeft de bedenking geformuleerd dat de gebreken van landbouwgrondstoffen te wijten zijn aan de water-, Iucht- en bodemverontreiniging en dat niet de landbouwer daarvoor de aansprakelijkheid moet dragen. Maar is het niet zo dat in het systeem van de

(48) Zoals de libellering van de derde considerans laat uitschijnen: ,Overwegende dat de
aansprakelijkheid aileen van toepassing kan zijn op roerende goederen die industrieel vervaardigd zijn; dat derhalve landbouwprodukten en produkten van de jacht niet onder deze richtlijn
dienen te vallen, behalve wanneer zij een industriele be- of verwerking hebben ondergaan die
tot een gebrek in die produkten kan lei den ... ".
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richtlijn de oorsprong of oorzaak van het gebrek, althans de vraag
of het gebrek aan de producent te wijten is, irrelevant is geworden.
Dient men te besluiten dat de auteurs van de richtlijn dieren en
planten niet als produkten en de landbouwer niet als producent
hebben willen beschouwen?
Of gaat het hier om een bewuste keuze van politieke aard, waarbij
men een welbepaalde economische sector tegen de lasten van een
verzwaarde aansprakelijkheid heeft willen beschermen?
13. Hoe te denken over de mogelijkheid om de aansprakelijkheid

van de producent te plafonneren?
De richtlijn laat de Lid-Staten toe de aansprakelijkheid van de
producent te plafonneren in nauwkeurig omschreven omstandigheden. Artikell6, § llaat toe dat een Lid-Staat de volledige aansprakelijkheid van de producent voor schade ten gevolge van dood en
lichamelijk letsel beperkt tot een bedrag van tenminste 70 miljoen
ECU, op voorwaarde dat het gaat om schade veroorzaakt door
identieke artikelen die hetzelfde gebrek vertonen.
Na tien jaar zal de Raad op voorstel van de Commissie de toestand
reevalueren (artikel 16, § 2).
Terecht werd over deze bepaling van de richtlijn met strengheid
geoordeeld. "Le plafond financier, tel qu'il est con<;u par la directive, releve plus de la plaisanterie que d'une politique juridique un peu
serieuse"(49), schrijft J .L. FAGNART. Inderdaad raakt het door de
Richtlijn voorgestelde systeem bij nader toezien kant noch wal.
Genoemd auteur heeft in zijn reeds meer geciteerde uitstekende
commentaar(50) de problemen netjes op een rijtje gesteld. Men dient
er zich goed van bewust te zijn dat de toepasselijke wet niet steeds
die zal zijn van hetland van de producent. Wanneer een Lid-Staat
de plafonnering invoert met de bedoeling de eigen producenten aldus
te beschermen, zal dit doel niet bereikt worden telkens wanneer de
(bij toepassing van het internationaal privaatrecht) toepasselijke wet
zelf deze plafonnering niet voorschrijft. Daarentegen zouden de
eigen ingezetenen slachtoffers van een produktongeval, waarop het
eigen recht moet worden toegepast, aileen de geplafoneerde schadevergoeding kunnen bekomen zelfs jegens een producent uit een
Lid-Staat wiens wetgeving de plafonnering van aansprakelijkheid
niet voorziet!
(49) FAGNART, nr. 109 in fine.
(50) FAGNART, ,La directive du 25 juillet 1985 sur Ia responsabilite du fait des produits",
Cahiers de Droit Europeen, 1977, p. 3.

680

Overigens kan heel wat betwisting rijzen over de juiste draagwijdte
van de begrippen: ,schade veroorzaakt door identieke artikelen die
hetzelfde gebrek vertonen": wat zijn ,identieke artikelen" en wanneer is het vertoonde gebrek ,hetzelfde"?
Wanneer de slachtoffers van een dergelijk serieschadegeval over
verschillende Lid-Staten gespreid zijn kan het gebeuren dat ingevolge
verschillen in de toepasselijke wetgevingen de producent tegenover
gelaedeerden uit een Lid-Staat we/, maar tegenover gelaedeerden uit
andere Lid-Staten niet op de plafonnering van de aansprakelijkheid beroep zal kunnen doen. En zelfs in die hypothese van de
geplafonneerde aansprakelijkheid kan het (weliswaar uitzonderlijke,
maar niet ondenkbare) probleem rijzen hoe dit beperkt bedrag te
verdelen wanneer het overschreden wordt door de gevorderde bedragen.
Voor de aansprakelijkheidsverzekeraar tenslotte is de geplafonneerde aansprakelijkheid evenmin een onverdeelde zegen. Zoals aangetoond zal vaak de mogelijkheid bestaan dat de aansprakelijkheid van
de verzekerde producent wordt vastgesteld op grond van een wet die
de plafonnering van aansprakelijkheid niet kent. En zelfs al ware dat
niet het geval, dan zijn de geplafonneerde bedragen zo hoog dat
slechts in uitzonderlijke gevallen de verzekerde bedragen dezelfde
fenomenale hoogte zullen kunnen bereiken.
14. Wat verstaat men onder het zgn. ,ontwikkelingsrisico, (waar-

van sprake in artikel 7, e van de richtlijn)?
Naar luid van artikel 7, e ontsnapt de producent aan de door de
richtlijn verzwaarde aansprakelijkheid wanneer hij bewijst dat het op
grond van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip
waarop hij het produkt in het verkeer bracht, onmogelijk was het
bestaan van het gebrek te ontdekken.
Zoals bekend behoort de materie van het ontwikkelingsrisico tot het
meest controversiele van de richtlijn.
Afgezien nog van de princiepskwestie zelf (die in volgend randnummers kort ter sprake komt) geeft artikel 7, e op zichzelf reeds
aanleiding tot meerdere vragen, zoals de vraag wat onder ontwikkelingsrisico dient te worden verstaan en de vraag over welk soort
verweer het hier eigenlijk gaat.
Het verweer van artikel 7, e is ons niet geheel onbekend. De Belgische
rechtspraak nopens de vrijwaringsverplichting van de professionele
verkoper laat deze laatste toe te bewijzen dat hij het (verborgen)
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gebrek niet kon kennen, dat zijn onwetendheid onoverwinnelijk was,
dat gebrek absoluut onnaspeurbaar was(51).
Was dit niet reeds het verweermiddel ontwikkelingsrisico ,avant la
lettre"? Er wordt op gewezen dat het ,ontwikkelingsrisico" een nog
zeldzamer hypothese viseert. Het moet gaan om een absolute onmogelijkheid om het gebrek te ontdekken, niet alleen voor de concrete
producent onder de omstandigheden, maar voor om het even wie
waar ook ter wereld(52).
Klaarblijkelijk was het de bedoeling van de auteurs van de richtlijn
het bedoelde verweer te beperken tot uitzonderlijke hypothese, en
men heeft daarbij voornamelijk gedacht aan voorbeelden uit de
sector van de chemische en farmaceutische nijverheid(53).
Afgezien van de grond van de zaak, werd reeds vanuit strikt juridisch
oogpunt scherpe kritiek geuit over de opname van het onwikkelingsrisico onder de verweermiddelen van de producent. De redenering
luidt als volgt: artikel 6 van de richtlijn stipuleert dat bij de bepaling
van de , ,veiligheid'' die men van een produkt gerechtigd is te verwachten, rekening dient gehouden te worden met alle omstandigheden, onder meer met het tijdstip waarop het produkt in het verkeer
werd gebracht. Tot die omstandigheden, zo moet volgens deze redenering aangenomen worden, behoort onmiskenbaar de stand van de
wetenschappelijke kennis ten tijde van het in het verkeer brengen van
het produkt. Wanneer het technisch en wetenschappelijk onmogelijk
was het gebrek te ontdekken kan derhalve niet gesteld worden dat
het produkt ,gebrekkig" was in de zin van artikel6. Men besluit dat
het niet logisch is de bewijslast nopens de afwezigheid van een gebrek
aan de producent op te dragen(54).
Zeker is dat de opname van het ontwikkelingsrisico tussen de lijst
van de aan de producent ter beschikking staande verweermiddelen
(51) Voor een overzicht en bespreking van de jurisprudentie zie o.m. CousY, Problemen van
produktaansprakelijkheid, Brussel, Bruylant, 1978, 441 pp.; FALLON, Les accidents de Ia
consommation et le droit. Bruxelles, Bruylant, 1982, 678 pp.; FAGNART, ,Etat actuel du droit
beige de Ia responsabilite civile des produits", D.A.O.R., 1986-1987, p. 211 en vlg.
(52) FAURE en VANBUGGENHOUT, nr. 37; Vgl. TASCHNER, ,Die kunftige Produzentenhaftung in Deutschland", Neue Juristische Wochenschrijt, 1986, 611, meer speciaal 615: ,Es
kommt dabei nicht auf die wissenschaftlichen oder technischen Erkenntnissmoglichkeiten des
einzelnen Herstellers, sondern auf den allgemeinen Stand von Wissenschaft und Technik an".
Vgl. evenwel WALSCHOT, ,Het ontwikkelingsrisico in artikel 7 (e) van de E.E.G.-richtlijn
inzake produktenaansprakelijkheid", in Produktenaansprakelijkheid, Veiligheid en Verzekering. Verslagboek van de Vijfde Leuvense Verzekeringsdagen, p. 189. Volgens deze auteur
moet het gaan om een ,absolute onmogelijkheid in concreto".
(53) TASCHNER, op. cit., p. 615: ,Er kann praktisch nur sehr selten und nur in der chemische
Industrie vorkommen, nicht bei der Herstellung technischer Produkte".
(54) In die zin FAGNART, nr. 62 en vlg.; vgl. CORNELIS, nr. 17.
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van aard is om afbreuk te doen aan de rechtlijnigheid en interne
coherentie van de richtlijn. Het nieuwe aansprakelijkheidscriterium
van artikel6 impliceert immers dat de producent aansprakelijk wordt
zodra het produkt onveilig is en zonder dat daarbij nog gekeken
wordt naar de oorzaak van die onveiligheid vooral niet naar de vraag
of de producent het gebrek had kunnen vermijden. Nochtans laat het
verweermiddel van ontwikkelingsrisico de producent toe deze vermijdbaarheid opnieuw ter sprake te brengen. Zodoende dreigt men
terug terecht te komen in het soort discussie dat de richtlijn expliciet
had willen vermijden, met name over het schadeveroorzakend gedrag
van de producent en over de vraag of de producent al het mogelijke
heeft gedaan om het gebrek te ontdekken(55).
Op een punt evenwel dient de hierboven geuite kritiek op de richtlijn
te worden genuanceerd. In deze kritiek wordt een te vergaande
draagwijdte toegekend aan het begrip , ,aile omstandigheden in acht
genomen''. Naar mijn mening gaat het hier enkel om de omstandigheden waarin het slachtoffer schade heeft geleden, en niet om de
omstandigheden waarin het produkt werd geproduceerd. De omstandigheden waarvan sprake in artikel 6 zijn, lapidair gezegd, de
omstandigheden van de schade, en niet de omstandigheden van de
oorsprong van het gebrek. Ware het anders dan zitten wij inderdaad
terug in iets wat erg goed gelijkt op een systeem van foutaansprakelijkheid hetgeen strijdig is met de bedoelingen van de opstellers van
de richtlijn, zoals hierna ter sprake komt (zie nr. 18).
15. Voor ojtegen de uitsluiting van het ontwikkelingsrisico? Welke
houding aan te nemen tegenover de optie die door artikel 15, 1, b
aan de Lid-Staten gelaten wordt?
Voorafgaandelijk zij opgemerkt dat in verband met deze optie een
soortgelijk probleem rijst als datgene dat ter sprake is gekomen
nopens de optie betreffende de plafonnering van aansprakelijkheid.
De keuze van de Lid-Staten heeft slechts een beperkte draagwijdte
omdat het regime dat door de rechtbanken zal worden toegepast niet
steeds het eigen nationaal recht zal zijn maar het nationaal recht
waarnaar het eigen I.P .R. verwijst. Producenten of consumenten
van Lid-Staat A kunnen aldus volgens de omstandigheden onderworpen worden aan het recht van een Lid-Staat B waarin een andere
keuze werd gedaan.

(55) Zie ook Cousv, ,Produkt liability revisited", D.A.O.R., 1986-1987, p. 207.
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Nogmaals blijkt dat nopens de ,opties" de knoop beter op Europees
niveau ware doorgehakt.
Niettemin blijft de keuze belangrijk, en moeilijk. Het gaat hier
immers om een principiele kwestie waarin even belangrijke als hoogdravende beginselen ter sprake komen zoals de verdelende rechtvaardigheid enerzijds(56) en de gevaren van behindering van de wetenschappelijke en technische innovatie en ontwikkeling anderzijds(57).
Wellicht is het in dit stadium van het debat nuttiger nogmaals de
factoren op te sommen waarmee bij het maken van de keuze rekening
moet gehouden worden dan in te gaan op de grond van de argumentatie(58).
In de eerste plaats kan rekening gehouden worden met de graad van
convergentie met het bestaande recht(59). De strekking van dit
laatste, meer bepaald van het gemeen recht van de koop inzake
vrijwaring tegen verborgen gebreken, evolueert onbetwistbaar in de
richting van de uitsluiting van de aansprakelijkheid voor ontwikkelingsrisico's. Terecht wijst FALLON erop dat de richtlijn niet meer
vereist dan een aanpassing (une ,adaptation") van het recht hetgeen
impliceert dat een Lid-Staat mag trouw blijven aan de wezenlijke
strekking van zijn eigen recht, voorzover dit niet onverenigbaar is
met de richtlijn. Overigens wijzen ook nog andere argumenten in
dezelfde richting. Door de aansprakelijkheid voor ontwikkelingsrisico's uit te sluiten wordt het verschil tussen het gemeen recht en het
bijzondere aansprakelijkheidsregime inzake produktenaansprakelijkheid gering gehouden. Vanuit legistiek standpunt is zulks wenselijk omdat de interne samenhang van het eigen recht erdoor bevorderd wordt en de problemen van keuze tussen de twee regimes en van
afbakening van deze regimes daardoor aan scherpte verliezen(60).
Een tweede factor is ontleend aan het harmoniseringsobjectief. Vanuit dat oogpunt ware het uiteraard wenselijk dat de Lid-Staten in
(56) BoURGOIGNIE, ,La securite des consommateurs et l'introduction de Ia directive communautaire du 25 juillet 1985 sur Ia responsabilite du fait des produits en droit beige'', J. T., 1987,
p. 662.
(57) WALSCHOT, ,Het ontwikkelingsrisico in artikel 7 (e) van de EEG-richtlijn inzake
produktenaansprakelijkheid", in: Produktenaansprakelijkheid, Veiligheid en Verzekering, p.
177; FAURE en VANBUGGENHOUT, nr. 372.
(58) Zie hierboven, nr. 10 en de opsomming van de ,facteurs de decision" bij FALLON,
,L'adaptation de Ia responsabilite du fait des produits a Ia directive europeenne du 25 juillet
1985", R.G.A.R., 1987, 11258, nrs. 46.
(59) FALLON benadert deze aangelegenheid op genuanceerde wijze en maakt nog verder
onderscheid tussen het gemeen recht en de bijzondere regimes van aansprakelijkheid, en tussen
een appreciatie op bet theoretische en op het praktische niveau (op. cit., nr. 46).
(60)
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dezelfde richting zouden kiezen. Helaas is dit laatste hoogst onwaarschijnlijk vermits de optiemogelijkheid zelf wijst op een fundamentele onenigheid. Toch kan worden geargumenteerd dat de meest harmonisatievriendelijke houding erin bestaat niet van de richtlijn af te
wijken.
Voorts is er de bekommernis van de verzekerbaarheid. Enerzijds
wordt betoogd dat er vanuit die hoek geen onoverkomelijke bezwaren wordt geuit tegen de insluiting van het ontwikkelingsrisiso(61).
Gezien de zeldzaamheid van de gevallen en de mogelijkheid tot
beperking van de verzekerde bedragen zou de impact beperkt kunnen
gehouden worden. Daar wordt aan toegevoegd dat de uitsluiting van
het ontwikkelingsrisico uit de aansprakelijkheid tot gevolg kan (of
moet) hebben dat de schadegevallen worden opgevangen door publieke fondsen of verplichte slachtofferverzekeringen(62).
Daartegenover wordt gesteld dat het ontwikkelingsrisico niet kwalificeerbaar is, niet berekenbaar en dat het dus ontsnapt aan de wetten
van de statistiek en dus van de verzekeringstechniek(63).
Indien de hierboven opgesomde factoren eerder verwijzen in de
richting van een uitsluiting van het ontwikkelingsrisico is er een
laatste factor die duidelijk in de andere richting verwijst. Indien de
bedoeling is een aansprakelijkheidsregime in te voeren dat beantwoordt aan de vereisten van de juridische logica en van de juridische
estetiek dan dient zonder twijfel gekozen te worden voor een stelsel
waarin de producent aansprakelijk blijft ook wanneer de schade te
wijten is aan een zgn. ontwikkelingsrisico. Het gevaar bestaat immers
dat het behoud van het verweermiddel van artikel 7, e van de richtlijn
afbreuk doet aan de coherentie van het systeem. Meerdere auteurs
hebben hun vrees daaromtrent geuit(64). Er wordt ook op gewezen
dat het behoud van dit verweermiddel tot gevolg zal hebben dat in
de debatten argumenten gerei"ntroduceerd worden die betrekking
hebben op de inspanningen die de producent heeft gedaan om
(61) BOURGOIGNIE, op. cit., J. T., 1987, p. 362; FALLON, ,Prise de position", in: Produktenaansprake/ijkheid, Vei/igheid en Verzekering. Verslagboek van de vijjde Leuvense verzekeringsdagen, p. 209.,
(62) FALLON, nr. 52, die, indien ik hem goed begrijp, daarmee wil suggereren dat zulks de
private verzekeringssector wellicht onaangenaam zal zijn en hen tweemaal zal doen nadenken
alvorens het ontwikkelingsrisico onverzekerbaar te verklaren.
((!3) WouTERS, ,Enkele inleidende beschouwingen vanuit verzekeringsoogpunt over de opties
m.b.t. de aansprakelijkheidslimiet en het ontwikkelingsrisico in de E.E.G.-richtlijn van 25 juli
1985", in: Produktenaansprakelijkheid, Veiligheid en Verzekering. Verslagboek van de vijjde
Leuvense verzekeringsdagen, p. 224; FAURE en VANBUGGENHOUT, nr. 40 met verwijzing naar
E. VoN HrPPEL, Verbraucherschutz, Tiibingen, 1986, p. 57.
(64) FAGNART, nr. 63 en vlg.; CORNELIS, nr. 23.
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mogelijke gebreken te weten te komen en dat men zodoende terug
keert naar het soort consideransen dat aileen in een stelsel van
foutaansprakelijkheid relevant mag zijn(65).

III. VRAGEN OVER DE STAND VAN ZAKEN

16. Hoever staan de Lid-Staten op het stuk van uitvoering van de
richtlijn?
Indien rnijn informatie(66) juist is zijn er drie Lid-Staten die hun
communautaire verplichting tot uitvoering van de richtlijn tijdig
hebben uitgevoerd.
Op 15 rnei 1985 heeft het Britse parlernent de , Consumer Protection
Act 1987" aangenornen. Het betreft hier een wetgeving van meer
algemene draagwijdte waarvan het eerste deel, dat de produktenaansprakelijkheid betreft, in werking is getreden op 1 maart 1988(67).
De meest opvallende kentrek van de Britse wet is dat hij met betrekking tot de zgn. ,consumer goods" een algemene veiligheidsvereiste
(,general safety requirement") oplegt waarvan de niet naleving
strafrechtelijk wordt gesanctioneerd(68).
Voorts is er de Griekse aanpassingswet dd. 31 maart 1988 en de
Italiaanse wet van 23 juni 1988. Beiden traden in werking op 30 juli
1988.
(65) CousY, ,Product liability revisited. Algemene beschouwingen over de richtlijn van 25
juli 1985", D.A.O.R., 1986-1987, p. 209.
(66) Zie GASPARD, ,Integrer !a directive R.C. produits dans les Etats de !a CEE", L 'Argus,
1988, p. 1976.
(67) Zie hierover deze wet: HoWELLS, ,La loi brittanique sur !a protection du consommateur
du 15 mai 1987. Application de Ia directive europeenne sur !a responsabilite du faits des
Produits", Revue europeenne du droit de Ia consommation, 1987, 186; CLARK, ,The
Consumer Protection Act 1987", The Modern Law review, 1987, 614; CARDWELL, ,The
Consumer Protection Act 1987: Enforcement of Provisions governing the Safety of Consumer
Goods", The Modern Law review, 1987, 622.
(68) Section 10
(1) A person shall be guilty of are offence if he
(a) supplies any consumer goods which fail to comply with the general safety requirement;
(b) offers or agrees to supply any such goods; or
(c) exposes or possesses any such goods for supply.
(2) For the purposes of this section consumer fail to comply with the general safety requirement if they are not reasonably safe having regard to all the circumstances, to whether they
contain anything, which would be a defect for the purposes of Part I of this Act and without
prejudice to the generality of that, to the following, that is to say
(a) any standards of safety published by any person either for goods or for a description which
applies to the goods in question or for matters relating to the goods of that description; and
(b) the existence of any means by which it would have been reasonable (taking into account
the cost, likelihood and extent of any improvement for the goods to have been made safer?
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De Duitse Bundesrat was tijdig klaar met zijn ,Gesetz iiber die
Haftung fiir fehlerhafte Produkte (Produkthaftungsgesetz)", maar
op 30 juli was deze wet nog niet in werking getreden.
In Nederland is een wetsontwerp bij de Tweede Kamer aanhangig(69). Reeds in 1980 had de Sociaal-Economische Raad een uitgebreid advies uitgebracht dat overigens een belangrijke inspiratiebron
blijkt geweest te zijn voor de opstellers van het ontwerp(70).
Vermeldingswaardig is tenslotte het voorontwerp van Franse aanpassingswet, dat, zoals hierboven reeds werd vermeld, werd klaargemaakt en voorbereid door een gemengde werkgroep van ambtenaren
en universiteitsprofessoren onder het voorzitterschap van de Parijse
hoogleraar Jacques GHESTIN. Dit voorontwerp valt op niet aileen
door zijn gedurfde marrier om her en der het regime van de richtlijn
uit te breiden tot aangelegenheden die niet onder het toepassingsgebied van de richtlijn vallen (zie hierboven randnummer 3), maar ook
door zijn uiterst belangwekkende poging om het nieuwe regime
geheel te integreren in het aansprakelijkheidsrecht van het Burgerlijk
wetboek.
17. Hoe evolueert het recht inzake produktenaansprakelijkheid in de
Verenigde Staten?

Zoals bekend is in de Verenigde Staten sedert geruimte tijd sprake
van een , ,product liability crisis''. Men weet dat zowel tengevolge van
de frequentie van de claims en de hoogte van de toegekende bedragen
de verzekeringspremies in de ,,product liability insurance'' fel gestegen en, in sommige gevallen, prohibitief hoog geworden zijn. In feite
is het probleem, en de crisis, niet beperkt gebleven tot de sfeer van
de produktenaansprakelijkheid, maar bestrijkt het de gehele sfeer
van de professionele aansprakelijkheid (, ,professionnalliability' ')en
zelfs van de burgerlijke aansprakelijkheid (,the private tort system")
in het algemeen. Er wordt dan ook aangedrongen op een ,tort
reform" (71).
Deze ,tort reform" beweging situeert zich merkwaardigerwijze op
het vlak van de legislatieve ingreep. De rechtbanken en de aldaar
zetelende lekenjury's blijven de beschermers van de slachtoffers van
lichamelijke schade. Maar op het federaal niveau (van het U.S.Con(69) Tweede Kamer der Staten Generaal, 1985-1986, nrz. 1, 2, 19 en 636.
(70) SER, Advies Produktenaansprakelijheid, SER Publikatie nr. 4, 1980, 96 pp.
(71) Zie o.m. ,The American Bar Association Report and Recommendations on Improve·
ments to the Tort Liability System".
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gres) zowel als op het niveau van de deelstaten werden talloze
wetsvoorstellen ingediend, die allen gericht zijn op het indijken van
de aansprakelijkheid en van de schadevergoedingen(72).
Op het niveau van de federale wetgeving weze melding gemaakt van
de zgn. ,Kasten Bill"(73) en van het door de regering Reagan
ingediende voorstel voor een , , Trade Employment and Productivity
Act", waarvan een onderdeel de naam draagt van ,Product Liability
Reform Act". Het is de uitgesproken tendens van laatstgenoemde
voorstel om terug te keren naar het fout-concept als basis-criterium
van aansprakelijkheid. Overigens was deze tendens ook reeds duidelijk aanwezig in de ,Model Uniform Product Liability Act"
(M.U.P .L.A.), die op het eind van de zeventiger jaren werd opgesteld
door de federate administratie(74) en als modelwetgeving werd aangeboden aan de ge'interesseerde deelstaten. Het centrale ,section
104" van de M.U.P.L.A. houdt het criterium van de zgn. ,strict
liability'' nog slechts aan voor de gevallen van , ,construction failures" (dus fabricagefouten) en van niet-conformiteit met ,express
warranties" (uitdrukkelijk toegezegde eigenschappen). Voor de gevallen van ,design failures" (conceptiefouten) en ,duty to warn
cases" (instructiefouten) wordt teruggekeerd naar de zgn. ,negligence-standard''.
AI zijn de problemen van de Amerikaanse ,crisis" vermoedelijk
eerder te wijten aan andere (en voornamelijk procedurale) aspecten
van de ,tort system" (en met name aan het ,jury system", de
,punitive damages", de ,contingent fee system", de ,collateral
source rule", de ,class actions"(75)) en niet, of niet aileen aan de
strengheid van het aansprakelijkheidscriterium, toch stemt het tot
nadenken dat Europa een weg inslaat waarvan het Amerikaanse
recht inmiddels poogt terug te komen.

(72) Een handig overzicht wordt geboden door de brochure ,U.S. Tort Reform 1987",
uitgegeven door een New Yorkse Law Firm ,Wilson, Elser, Moskowitz, Edelman & Dicker".
(73) ,Bill to regulate interstate commerce by providing a Uniform product Liability Law"
(S. 666).
(74) Meer bepaald door de U.S. Department of Commerce, in het verlengde van de werkzaamheden van de in 1976 door het Witte Huis opgerichte ,Interagency Task Force on Products
Liability". Zie CousY, ,Produktenaansprakelijkheid. Een follow-up", S.E. W., 1977, 635;
VAN WASSENAER vAN CATWIJCK, Produktenaansprakelijkheid in Europees verband, Zwolle,
p. 4.
(75) Zie hierover het zeer leesbare overzicht van STUERMER, KoOEPKE, REISCHEL, Neue
EG-produkthajtpjlicht. Vergleich U.S.A. Konsequenzen fur das Management, Koln, Gerling
Konzern, 1988.
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IV. NAAR EEN EERSTE APPRECIATIE VAN DE RICHTLIJN
18. Hoe dient het nieuwe door de richtlijn inge-voerde stelsel van
aansprakelijkheid beoordeeld te worden?
Bij een andere gelegenheid heb ik de stelling verdedigd dat de richtlijn
best begrepen wordt aan de hand van een zgn. ,tweeluikenconstructie"(76). Het hoofdobjectief van de richtlijn is zonder twijfel de
verhoogde consumentenbescherming, en deze wordt in hoofdzaak
bewerkstelligd door de invoering van een nieuw aansprakelijkheidscriterium in artikel6 van de richtlijn. Aan dit luik ,consumentenbescherming'' wordt echter onmiddellijk een tweede luik toegevoegd
dat er op gericht is de aldus verzwaarde aansprakelijkheid voor de
producent weer draagbaar en verzekerbaar te maken. In dit luik
,producentenbescherming" rangschikking wij de diverse aan de
producent door artikel 7 toegekende verweermiddelen (en voornamelijk het ontwikkelingsrisico van artikel 7, e), de beperking van de
aansprakelijkheid in de tijd (verjarings- en vervaltermijnen van
artikellO en 11), de beperking van de voor vergoeding in aanmerking
komende schade (schade door dood of letsel en schade aan prive-goederen in artikel 9), de invoering van een franchise voor zaakschade
(artikel9) en de eventueel door de Lid-Staten in te voeren plafonnering van aansprakelijkheid ingeval van zgn. serieschade-gevallen
(artikel 16).
Bij nader toezien zou men, wei eens tot de verrassende conclusie
kunnen komen enerzijds dat het luik consumentenbeschemring- en
met name de invoering van een verzwaard criterium van aansprakelijkheid - de rechtspositie van de consument in slechts geringe mate
bei:nvloedt en verbetert, anderzijds dat in het luik producentenbescherming enkele addertjes onder het gras verborgen zitten dewelke
van aard zijn om de rechtspositie van de producent eerder te verslechteren dan te verbeteren.
19. Brengt het nieuwe aansprake/ijkheidscriterium een waarachtige
verbetering van de rechtspositie van de consument?
Bekijken wij vooreerst nogmaals de teksten. Naar luid van artikel 1
is de producent aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een
gebrek in zijn produkt. Artikel 6, lid 1 specifieert dat een produkt
gebrekkig is wanneer het niet de veiligheid biedt die men gerechtigd
(76) In de reeds geciteerde bijdrage , ,Product liability revisited. Algemene beschouwingen over
de Richtlijn van 25 juli 1985", D.A.O.R., 1986-1987, p. 207.
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is te verwachten, aile omstandigheden in acht genomen, met name
a. de presentatie van het produkt; b. het redelijkerwijs te verwachten
gebruik van het produkt; c. het tijdstip waarop het produkt in het
verkeer werd gebracht. Artikel 6, lid 2 specifieert dat een produkt
niet als gebrekkig mag beschouwd worden uitsluitend omdat er
nadien een beter produkt in het verkeer is gebracht.
Het is misschien interessant (of gevaarlijk, of misleidend?) deze
formulering te vergelijken met deze van de eerdere versies van de
richtlijn. In artikel4 van het voorstel van richtlijn (van 1976) luidde
het dat een produkt gebrekkig is , ,indien het aan personen en zaken
niet de veiligheid biedt die men ervan mag verwachten". In het
gewijzigd voorstel van richtijn (van 1979) was deze formulering op
advies van de juridische commissie van het Europees Parlement als
volgt aangepast geworden: ,Een produkt is gebrekkig, indien het bij
ge- of verbruik overeenkomstig de bestemming ervan aan personen
en zaken niet die veiligheid biedt die men ervan mag verwachten, aile
omstandigheden in aanmerking genomen, waaronder de presentatie
ervan en het ogenblik waarop het in het verkeer werd gebracht''.
Wellicht had men zich bij het aanbrengen van deze wijzigingen mede
laten inspireren door de formulering die werd aangetroffen in het
concept-verdrag van de Raad van Europa (Convention du Conseil
de l'Europe sur la responsabilite du fait des produits en cas de lesions
corporeiles ou de deces, Straatsburg dd. 27 januari 1977). Aldaar
werd gesteld in artikel 2, lid 2: ,le produit presente un defaut
lorsqu'il n'offre pas la securite a laqueile on peut legitimement
s'attendre compte tenu de toutes les circonstances, y compris la
presentation du produit''.
Vergelijkt men deze verschillende formuleringen van het gebrekscriterium met mekaar, dan gaat de (althans mijn) voorkeur uit naar de
sobere elegantie van de formulering van het eerste voorstel van
richtlijn. De expliciteringen en toevoegingen die er in de definitieve
versie van de richtlijn bijgekomen zijn voegen niets wezenlijks toe
aan de kernachtige formulering van de oorspronkelijke tekst. Zij zijn
het resultaat van compromissen en van de bezorgdheid om duidelijkheid, maar geven in feite aanleiding tot twijfel en uiteenlopende
interpretatie.
Aldus wordt uiteenlopend geoordeeld over de wijze waarop het
nieuw aansprakelijkheidsregime van de richtlijn moet worden gekarakteriseerd.
De richtlijn zelf heeft het over een stelsel van aansprakelijkheid
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buiten schuld(77). In de doctrine heeft men het over objectieve
aansprakelijkheid(78), ,strict liability"(79), ,responsabilite striete"(80), of ,risicoaansprakelijkheid"(81). Op basis van een analyse
van de definitie van het gebreksbegrip van artikel6 komt L. CORNELIS in zijn scherpzinnige commentaar evenwel tot een genuanceerde
conclusie nopens de wijze waarop de grondslag van de door de
richtlijn beoogde aansprakelijkheid(82). Deze is, naar zijn mening,
zeer complex. Aldus hangt afvan de wijze waarop de rechter gebruik
maakt van de verplichting die hem door artikel 6 wordt opgelegd en
die erin bestaan rekening te houden met al die omstandigheden die
de beoordeling van de veiligheidsverwachtingen, waarop men aanspraak kan maken, kunnen bei:nvloeden. Indien de rechter bij deze
beoordeling oak omstandigheden in aanmerking neemt zoals het
bestaan van rechtvaardigingsgronden, de ontstentenis van de toerekeningsvatbaarheid, de nageleefde zorgvuldigheidsnormen, en op
grand daarvan oordeelt dat het litigieus produkt geen gebrek aan
veiligheid vertoont, dan is slechts sprake, aldus L. CoRNELIS(83),
van een foutaansprakelijkheid of van een vermoeden van aansprakelijkheid.
Men kan zich afvragen of deze interpretatie niet een al te ruime
draagwijdte geeft aan de door artikel6, lid 1 bedoelde omstandigheden waarmee rekening moet gehouden worden bij de beoordeling van
de veiligheid van het produkt. Weliswaar is sprake van al de omstandigheden. Maar niet verantwoord zou mijns inziens zijn tot deze
omstandigheden eveneens te rekenen de omstandigheden van de
produktie van het produkt en de vraag of de producent alsdan de
passende zorgvuldigheid en voorzichtigheid aan de dag heeft gelegd.
Aldus keert men inderdaad terug naar een stelsel van foutaansprakelijkheid, terwijl de hoofdbekommernis van de richtlijn onmiskenbaar deze was zich af te keren van de aloude foutaansprakelijkheid
en een nieuw regime van aansprakelijkheid buiten schuld in te

(77) Met name in de tweede considerans.
(78) FAGNART, nr. 12.
(79) Ibidem.
(80) FALLON, nr. 18.
(81) FAURE en YANBUGGENHOUT, nr. 9.
(82) CORNELis, ,Aansprakelijkheid voor gevaarlijke produkten?", R. W., 1987-1988, p.
1153-1155.
(83) CORNELIS, op. cit., nr. 27 in fine, p. 1155.
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voeren, in de aard van deze bedoeld door section 402A van de
Restatement of Torts 2nd(84).
De omstandigheden waarvan sprake in artikel6 en die in aanmerking
mogen genomen worden zijn de omstandigheden die de gelaedeerde
heeft kunnen kennen bij het bepalen van de graad van veiligheid die
hij van het produkt mocht verwachten. Het zijn de omstandigheden
van de consumptie en niet de omstandigheden van de produktie die
bepalen welke graad van veiligheid men van een produkt mag
verwachten.
Men mag derhalve niet zover gaan via de in aanmerking te nemen
omstandigheden van artikel 6 de afgevoerde foutaansprakelijkheid
stiekem te rei:ntroduceren.
Niettemin blijven vragen rijzen! De richtlijn laat immers toe dat in
welbepaalde gevallen toch rekening zal gehouden worden met de
omstandigheden van de produktie. Met name laat zij de producent
toe aansprakelijkheid te ontsnappen wanneer hij bewijst dat het
gebrek een gevolg is van het feit dat het produkt in overeenstemming
is met dwingende overheidsvoorschriften (artikel 7, d), of dat het ten
tijde van het in het verkeer brengen van het produkt onmogelijk was
het bestaan van het gebrek te ontdekken (artikel 7, c) of dat het
gebrek te wijten is aan instructies die door de fabrikant van het
produkt zijn versterkt door een afnemer-producent (artikel 7, f).
Deze verweermiddelen verwijzen naar omstandigheden van de produktie die uitzonderlijk wel in aanmerking komen om te beslissen
over de aansprakelijkheid. Vooral het verweermiddel van artikel 7,
e (het zgn. ontwikkelingsrisico) is van aard om tevens het gedrag van
de producent en de vermijdbaarheid van de schade ter sprake te
brengen. De kans is dus groot dat zodoende voor de rechtbanken
overwegingen worden ingeroepen die erg goed gelijken op degene die
in het gerechtelijk debat over de foutaansprakelijkheid een rol speelden. Het verweermiddel van het ontwikkelingsrisico doet denken aan
overmacht. Het gaat om de onmogelijkheid tot het ontdekken van
de gebreken. Is de kans niet groot dat de producent deze onmogelijk(84) Ter herinnering: Section 402, A luidt als volgt:
(1) On who sells any product in a defective condition unreasonably dangerous to the user or
consumer or to this property is subject to liability for physical harm thereby caused to the
ultimate user or consumer, or to this property, if
(a) the seller is engaged in the business of selling such a product, and
(b) it is expected to and does reach the user or consumer without substantial change in the
condition in which is is sold.
(2) the rule stated in Subsection (1) applies although
(a) the seller has exercised all possible care in the preparation and sale of his product, and
(b) the user or consumer has not bought the product from or entered into any contractual
relation with the seller.
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heid probeert te bewijzen onder meer door aan te voeren dat hij al
het mogelijke heeft gedaan om het gebrek te ontdekken?
Het lijkt niet zo gemakkelijk om een radicaal alternatief te vinden
voor de aloude foutaansprakelijkheid , ,chassez la faute et elle revient
au gallop"(85)! Het criterium van aansprakelijkheid van de richtlijn
is misschien niet zo revolutionair anders als men heeft willen doen
uitschijnen.
20. Wordt de producent naar behoren beschermd tegen de gevaren
van een ondraagbare of onverzekerbare aansprakelijkheid?
De duur van de aansprakelijkheid van de producent wordt beperkt
door de invoering van een verjaringsrermijn van drie jaar en een
vervaltermijn van tien jaar. Op het eerste zicht wordt de rechtspositie
van de producent zodoende aanzienlijk verbeterd vermits de gemeenrechtelijke verjaringstermijn van een vordering uit onrechtmatige
daad dertig jaren telt, de burgerrechtelijke vordering uit een misdrijf
met 5 jaren verjaart. Bij nader toezien schuilen addertjes onder het
gras. De termijn van drie jaar is Ianger dan de korte temijn, binnen
dewelke overeenkomstig artikel1648 B.W. de vordering tot vrijwaring wegens verborgen gebreken(86) moest worden ingesteld. En men
rnoet vaststellen dat de verjaring luidens artikel 10 van de richtlijn
slechts begint te lopen op de dag waarop de eiser kennis kreeg dan
wel had moeten krijgen van de schade, het gebrek en de identiteit van
de producent. Aangenomen moet worden dat het de producent, die
zich op de verjaring beroept, toekornt het bewijs van deze
ornstandigheden te leveren en dat zulks niet altijd gemakkelijk zal
vallen. Overigens zal, bij toepassing van het recht van de Lid-Staten,
de verjaring kunnen gestuit en geschorst worden (artikel10, lid 2).
Om al deze redenen zal in de praktijk naast de verjaringstermijn, ook
aan de vervalterrnijn van 10 jaar veel belang toekomen. De tienjarige
vervaltermijn begint weliswaar te lopen vanaf de dag waarop het
betrokken produkt in het verkeer werd gebracht en van stuiting en
schorsing is hier geen sprake. Maar nietternin is 10 jaar een lange tijd,
en hoe dan ook aanzienlijk Ianger dan de korte termijn van artikel
1648 B.W. En aan deze lange duur kan door partijen geen afbreuk
worden gedaan. Waar zit de verbetering van de rechtstoestand van
de producent?
(85) FLOUR, ,Faute et responsabilite civile, declin ou renaissance?", Droits, 1987, p. 29.
(86) Over deze korte termijn, zie CousY, ,Problemen van produktenaansprakelijkheid", nr.
157; en recenter FAGNART, ,La responsabilite du fait des produits en droit beige", D.A.O.R.,
1986-1987, p. 280.
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Naar luid van artikel 4 komt het aan de gelaedeerde toe het bewijs
te leveren van de schade, het gebrek en het oorzakelijk verband
tussen het gebrek en de schade. Het genoemd artikel zegt niet dat
eiser moet bewijzen dat het gebrek bestond op het ogenblik van het
in het verkeer brengen van het produkt(87). Daaromtrent leren wij
iets in artikel 7, b.
Deze bepaling hoort thuis in een opsomming van de verweermiddelen
van de producent. Maar ook hier gaat het om een giftig geschenk.
Artikel 7, b zegt dat de producent de aansprakelijkheid ontsnapt
indien hij bewijst dat het, gelet op de omstandigheden, aannemelijk
is dat het gebrek dat de schade veroorzaakt heeft, niet bestond op
het tijdstip waarop hij het produkt in het verkeer heeft gebracht, dan
wel dat het gebrek later is ontstaan. Naar mijn mening komt uit deze
bepaling duidelijk naar voren dat het de producent is die moet
bewijzen, althans aannemelijk maken(88) dat het gebrek niet bestond
op het ogenblik waarop het produkt in het verkeer werd gebracht.
De producent draagt het risico van de onverklaarbaarheid van het
tijdstip van het ontstaan van het gebrek. Hierin schuilt een aanzienlijke verzwaring van de aansprakelijkheid van de producent.
De twee genoemde voorbeelden (duur van de aansprakelijkheid en
de bewijslast omtrent het tijdstip van het bestaan van het gebrek)
illustreren hoe sommige elementen in het luik , ,producenten bescherming" in feite eerder een aanzienlijke verzwaring van de aansprakelijkheid van de producent met zich meebrengen. De beoordeling van
de invloed die de richtlijn zal hebben op de aansprakelijkheid van
de producent is een delicate aangelegenheid. Ongenuanceerde voorspellingen dienaangaande dienen met de nodige reserves bejegend te
worden.

(87) Contra: CORNELIS, nr. 18. Deze auteur is van oordeel dat de eiser het bestaan van het
gebrek op het moment van het in het verkeer brengen van het produkt moet bewijzen.
(88) Zie hierover CousY, ,L'adaptation du droit beige a Ia directive sur Ia responsabilite du
fait des produits defectueux", in Les assurances de l'entreprise, U.L.B., adbr., Brussel,
Bruylant, 1988.

694

SOMMAIRE
Comme le plupart des autres Etats-Membres de C.E.E., la Belgique a failli a son
devoir de droit communautaire de son conformer a la directive du 25 juillet 1985
sur la responsabilite du fait des produits defectueux. Dans ces circonstances le
legislateur beige est confronte a certaines questions auxquelles cet article cherche
a repondre.
En premier lieu se posent des questions d'ordre ,legistique". L'adaptation du droit
national necessite-t-il une modification de la loi? L'adaptation se ferait-elle - le
cas echeant- de preference par une loi specifique sur la responsabilite du fait des
produits defectueux ou plutOt par I' incorporation de la matiere dans le Code Civil?
Quelles sont les consequences de !'absence d'une loi nationale d'adaptation ou de
I' entree en vigueur tardive d'une telle loi: faudrait-il accorder dans ce cas un effet
direct ala directive? L'Etat-Membre, pourrait-il elargir le regime de la directive aux
cas qui ne tombent pas sous le champ d'application proprement dit de la directive?
Un Etat-Membre pourrait-il introduire un regime qui est plus favorable a la
personne lesee que celui impose par la directive? Un Etat-Membre pourrait-il ajouter
ses propres definitions legales a fin de preciser les notions utilisees, mais non
expliquees, dans la directive? L'article 13, article important mais controverse,
prevoit que la directive ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d'un
dommage peut se prevaloir au titre du droit de la responsabilite contractuelle ou
extracontractuelle ou au titre d'un regime special de responsabilite, existant au
moment de la notification de la directive. Comment ce cumul fonctionne-t-il dans
la pratique? Un Etat-Membre pourrait-illimiter dans la loi d'adaptation les possibilites de choix de la personne lesee?
Une seconde serie de questions concerne les trois ,options" ou plus precisement
,les possibilites de derogation" attribuees par la directive aux Etats-Membres: la
possibilite de considerer les matieres premieres agricoles comme produit au sens de
la directive, la possibilite de plafonner la responsabilite globale du producteur pour
dommages causees par des articles identiques presentant le meme defaut a
70 millions d'Ecus et la possibilite de rendre le producteur responsable, meme
si ce dernier prouve que l'etat des connaissances scientifiques et techniques au
moment dela mise en circulation du produit n'a pas permis de deceler !'existence
du defaut. Quelle ligne de conduite doit etre suivie lors du choix des options? La
possibilite d' option des Etats-Membres porter a prejudice a 1' objectif de !'harmonisation.
Une troisieme serie de questions porte d'une part sur I' execution de la directive dans
certains autres Etats-Membres et d'autres part sur I' evolution du droit au sujet de
la responsabilite du fait des produits defectueux aux Etats-Unis.
Finalement se presente la question d'une premiere appreciation globale de la
directive .Comment evaluer en generalle nouveau systeme de responsabilite introduit
par la directive? Le nouveau critere de responsabilite apporte-t-il une veritable
amelioration a la position de droit du consommateur? Le producteur est-il protege
convenablement contre les dangers d'une responsabilite insupportable ou inassurable?
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SUMMARY
No more than the other EEC Members-States has Belgium been able to fulfil in time
its obligation to comply with the directive of July 25, 1985 on product liability.
Under these circumstances the Belgian legislator is confronted with a number of
questions which this article tries to answer.
In the first place questions of a ,legistic" nature arise. Is a statutory modification
required for the adaptation of the national law? If yes, should this adaptation be
done by way of a specific statute on product liability or should the integration within
the Civil Code be prefered? What are the consequences of the not timely entering
into force of the national law of adaptation: in such a case does the directive acquire
the so-called ,direct effect"? Can a Member-State apply a regime of the directive
to cases which do not fall under its precise field of application? Can a Member-State
enact legislation which is still more favourable for the injured person than the system
imposed by the directive? Can a member state add its own legislative definitions
to the concepts left inclear by the directive? The important but controversial article
13 declares that the directive shall not affect any right which an injured person may
have according to the rules of the law of contractual or non-contractual liability
or a special liability system existing at the moment when the directive is notified.
How does this concurrent application of liability systems work out in practice?
Would a member state be allowed to restrict the possibility of choice of the injured
person?
A second series of questions concerns the three so-called ,options" or rather
,possibilities of derogation" left by the directive to the Member-States: the possibility to consider primary agricultural products as products in the sense of the
directive; the possibility to limit to an amount not less than 70 million ECU the total
producer's liability for damage resulting from death or personal injury and caused
by identical items with the same defect, the possibility to make the producer liable
even if the state of scientific and technical knowledge at the time when the producer
put the product into circulation was not such as to enable the existence of the defect
to be discovered. What kind of strategy is to be followed in the making of these
choices? The possibilities of the Member-States to choose affects the objective of
harmonisation. If, as is most probably is to be expected, the Member-States use their
possibility of choice in different ways, the national laws of product liability will
continue to show substantial differences. What consequences does this have?
The third series of questions concerns the adaptation of the national law in various
other Member-States, as well as the evolution of the law of product liability in the
United States of America.
Finally, questions arise with regard to a first global appreciation of the directive.
How should the new regime introduced by the directive be judged? Does the new
criterion of liability bring a real improvement of the position of the consumer? Is
the producer sufficiently protected against the dangers of an unbearable and
uninsurable liability?
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ZUSAMMENFASSUNG
Genausowenig wie die meisten anderen EG-Mitgliedstaaten hat Belgien seine gemeinschaftsrechtliche Verpflichtung zur rechtzeitigen Ausfiihrung der Richtlinie
vom 25. Juli 1985 hinsichtlich der Produktenhaftung erfiillt. Unter diesen Umstiinden wendet man sich an den belgischen Gesetzgebern mit einer Reihe von Fragen
deren Beantwortung bier versucht wird.
An erster Stelle sind es Fragen legistiker Art. Ist fiir die Anpassung des nationalen
Rechtes eine Gesetzabiinderung erforderlich? Wenn ja, sollte diese Anpassung am
besten rnittels eines spezifischen Gesetzes iiber Produktenhaftung erfolgen oder ist
eine Integration in das BOB zu bevorzugen? Welche Folgen sind dem nicht (rechtzeitig) Inkrafttreten des nationalen Anpassungsgesetzes verbunden: Steht in dem Fall
die sogenannte ,direkte Ausiibung" der (unausgefiihrten) Richtlinie zu? Kann ein
Mitgliedstaat den Bereich der Richtlinie ausbreiten zu Fallen die nach dem Buchstaben der Richtlinie an und fiir sich nicht in ihren Anwendungsbereich fallen? Kann
ein Mitgliedstaat eine gesetzliche Regelung anordnen die fiir die Uidierten noch
giinstiger sind als diese die durch die Richtlinie auferlegt wird? Kann ein Mitglied
eine eigene gesetzliche Umschreibung den in der Richtlinie benutzten aber unerkliirt
gelassenen Begriffen hinzufliigen! Der wichtige aber widerspriichliche Artikel 13
erkliirt, da/3 die Richtlinie die Rechte des Liidierten, anschlie/3end an eine Regelung
in Bezug auf vertragsmii/3ige oder au/3ervertragsmii/3ige Haftung oder an eine im
Moment der Bekanntgebung der Richtlinie bestehende spezielle Haftregelung, unversehrt lii13t. Wie wirkt dieser ,Zusammenlauf" in der Praxis? Konnte ein Mitgliedstaat in dem Anpassungsgesetz die Wahlmoglichkeit des Liidierten beschriinken?
Eine zweite Reihe von Fragen betrifft die drei sogenannten ,Optionen" oder
genauer gesagt ,Derogationsmoglichkeiten" die durch die Richtlinie den Mitgliedstaaten zuerkannt werden: Die Moglichkeit urn landwirtschaftliche Rohstoffe doch
als Produkte im Sinne der Richtlinie zu betrachten, die Moglichkleit urn die
vollstiindige Haftung des Produzenten fiir Schiiden durch identische Waren verursacht, die denselben Mangel zeigen, auf 70 Millionen Ecu zu beschriinken, und die
Moglichkeit den Produzenten haftbar zu machen, selbst wenn er beweist, da/3 es
aufgrund der technischen und wissenschaftlichen Kenntnis im Zeitraum des Vermarktens des Produktes unmoglich war das Vorkommen des Mangels zu entdecken.
Welche Strategie soli bei den Entscheidungen fiir die Optionen genommen werden?
Die Optionsmoglichkeiten der Mitgliedstaaten bringen das Harmonisierungsobjektiv ins Gedriinge. Wenn, wie iibrigens mehr als wahrscheinlich der Fall sein wird,
die Mitgliedstaaten auf unterscheidliche Weise die Optionsmoglichkeiten beniitzen,
wird das nationale Recht hinsichtlich der Produktenhaftung weiter erhebliche
Unterschiede zeigen. Welche Konsequenzen sind hiermit verbunden?
Eine dritte Reihe von Fragen betrifft die Sachlage in einigen anderen Mitgliedstaaten
(wie weit steht es dort urn die Ausfiihrung dieser Richtlinie) und die Entwicklung
des Rechtes hinsichtlich Produktenhaftung in den USA.
Schlie/3lich wird die Frage gestellt nach einer ersten Wertschiitzung der Richtlinie.
Wie soli im allgemeinen das neue durch die Richtlinie eingefiihrte System der
Haftung beurteilt werden? Bringt das neue Haftungskriterium eine wahrhafte
Besserung der Rechtslage des Konsumenten. Wird der Produzent geniigsam geschiitzt gegen die Gefahren einer unertriiglichen und unversicherbaren Haftung.
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