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I. Inleiding
De titel van deze bijdrage kan enige verwondering wekken: de
Europese Richtlijn van 25 juli 1985(1) biedt slechts op drie terreinen
ruimte voor de Lid-Staten om een eigen regeling tot stand te brengen,
terwijl voor het overige de Lid-staten gebonden zijn aan een stringente uniforme regeling op het terrein van schade aan personen of aan
zaken, in hoofdzaak in de consumentensfeer gebruikt, door , ,gebrekkige zaken'', waarvoor niet de contractuele wederpartij van de
benadeelde persoon of consument aansprakelijk wordt gesteld maar
de producent en de met hem gelijkgestelden. Die drie terreinen,
waarop de EG-richtlijn nog enige vrijheid laat, hebben betrekking
op de landbouwvrijstelling (art. 15 EG-richtlijn en art. 1407c lid 1
ontwerp Ned. BW), de ontwikkelingsrisico's (art. 15 EG-richtlijn en
art. 1407a lid 1 sub b ontwerp Ned. BW) en de limieten (art. 16
EG-richtlijn en art. 1407e ontwerp Ned. BW). Op die drie terreinen
zou men dus kunnen spreken van een regeling van de produktenaansprakelijkheid in Nederland, terwijl voor het overige sprake is van
een Europese regeling. Dit klemt te meer, omdat de thans nog naar
voren komende verschillen in interpretatie van de Richtlijn (bijv.
wanneer zijn landbouwgrondstoffen onbewerkt?, wanneer gedraagt
een handelaar, die zijn merk op het produkt aanbrengt, zich als
producent?, kan een beroep op overmacht worden gedaan?, wat is
de grenslijn tussen produkten in de zin van stoffelijke roerende
zaken, en diensten?), zoals die o.m. blijken uit de literatuur in de
Lid-staten over de Richtlijn en de aanpassing daarvan in nationale
wetsvoorstellen, uiteindelijk geelimineerd zullen worden door de
uniformerende rechtspraak van het Hof van Justitie EG te Luxemburg, zoals wij dat ook hebben gezien m.b.t. de aanpassingswetten
aan de EG-richtlijn betreffende het behoud van rechten van werknemers bij overgang van een onderneming(2).
Niettemin is het gerechtvaardigd de gekozen titel van deze bijdrage
te handhaven. In de eerste plaats is de EG-richtlijn weliswaar op de
daarin geregelde terreinen (afgezien van de drie genoemde marges)
stringent maar niet vergeten mag worden, dat de harmonisatie slechts
op een vrij laag niveau is bereikt, zodat allerlei onderwerpen buiten
(1) Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 juli 1985 betreffende de

onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lidstaten inzake
de aansprakelijkheid voor produkten met gebreken, Pb. nr. L 210/29 van 7 augustus 1985.
(2) Richtlijn 77/187 van de Raad van 14 februari 1977 (Pb. 1977, L 61/26) betreffende het
behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of
onderdelen daarvan.
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de Richtlijn vallen en dus ook niet nopen tot een aanpassingswet. Als
zodanig zijn te noemen de delictuele schuldaansprakelijkheid, de contractuele aansprakelijkheid, het smartegeld, eventueel verder gaande
aansprakelijkheidsregelingen op speciale terreinen (zoals pharmaceutische produkten) en de regeling van het regresrecht van de particuliere
en de sociale verzekeraar. In de tweede plaats geeft de titel tegelijk de
beperking aan, die in deze bijdrage beoogd wordt: het heeft weinig zin
een uiteenzetting te geven van het Nederlandse wetsvoorstel inzake de
produktenaansprakelijkheid, voor zover dat parallelloopt met de EGrichtlijn (en dus met de aanpassingswetten van andere Lid-staten).
Met betrekking tot het regresrecht moet een onderscheid worden
gemaakt tussen het regres onderling tussen de jegens de consument
hoofdelijk aansprakelijke ,producenten" (w .o. mede begrepen de
toeleverancier, dus producent van een onderdeel of van een grondstof, de importeur in de EEG en degene, die zich door het aanbrengen
van een merk of een ander onderscheidingsteken als producent
gedraagt) en het regres van de sociale of particuliere verzekeraar.
Voor de eerste vorm van regres verwijs ik naar artikel 5 en artikel
12 van de EG-Richtlijn. Daaruit blijkt dat de regeling van het regres
beheerst blijft door het nationale recht (van de aangesproken producent) en dat de aansprakelijkheid van de producent ten aanzien van
de benadeelde niet kan worden uitgesloten, dus (a contrario) ten
aanzien van de medeproducent wel. lndien het nationale recht hier
geen voorziening treft, kan zulks leiden tot een niet bevredigende
beklemde positie van de als eerste aangesproken ,producent": jegens de consument kan hij geen beroep doen op een exoneratieclausule, maar wanneer hij na betaling aan de consument regres wil
nemen op een mede hoofdelijk aansprakelijke producent (bijvoorbeeld van een gebrekkig onderdeel), kan hij geconfronteerd worden
met een tussen twee bedrijfsgenoten geldende exoneratieclausule.
Een dergelijk onbevredigend resultaat, waardoor de keuze van de
consument wie hij zal aanspreken, beslist omtrent de uiteindelijke
draagplicht, kan worden voorkomen, indien in het nationale recht
een bepaling geldt of wordt opgenomen, dat, indien krachtens de wet
meer personen hoofdelijk aansprakelijk zijn, de eerst aangesprokene
altijd regres heeft op de mede aansprakelijken en dat zodanig regresrecht niet bij overeenkomst kan worden uitgesloten of beperkt. Om
anderzijds te voorkomen dat zo'n regel algemeen zou gaan gelden
en daardoor een belemmering zou gaan opleveren bij concernfinanciering, financiele kruirsverbanden en sterfhuisconstructies, ware
een zodanige regeling van nationaal recht te beperken tot het geval
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van produktenaansprakelijkheid. Dit zou betekenen, dat in dat geval
hoofdregel, namelijk, dat bij hoofdelijke aansprakelijkheid onderling regres plaatsvindt naar rato van de interne draagplicht, onverminderd zou blijven gelden. Wat het regresrecht van de gesubrogeerde verzekeraar betreft, in artikel1407i van het Nederlandse ontwerp
is het regresrecht van de sociale verzekeraar bevroren op het huidige
niveau. Het regresrecht van de particuliere aansprakelijkheidsverzekeraar blijft onverminderd bestaan.
De aanpassing van de nationale wetgevingen aan de Europese Richtlijn is in het ene land verder gevorderd dan in het andere. Slechts een
enkelland(3) heeft kunnen voldoen aan de Europeesrechtelijke verplichting (art. 19 Richtlijn) om de nationale aanpassingswet in werking te doen treden per 30 juli 1988. Sommige Ianden, waaronder
Nederland(4) hebben reeds een wetsontwerp bij het parlement ingediend, andere Ianden zijn zelfs daarmee nog in gebreke(5). De
Memorie van Antwoord van de Tweede Kamer op het Nederlandse
wetsvoorstel is op 14 juni 1988 verschenen. Rekening houdend met
het feit, dat hierna nog het Eindverslag van de regering moet volgen,
vervolgens de mondelinge behandeling in de Tweede Kamer en
daarna nog eens de stadia van Voorlopig Verslag van de Eerste
Kamer, Memorie van Antwoord en Eindverslag van de Eerste Kamer, kan men zich al gelukkig prijzen, indien het lukt, de wet in
Nederland per 1 januari 1989 in werking te doen treden.
2. Rechtstreekse werking van de EG-richtlijn?
De Europese Richtlijn kent drie soorten regelingen. In de eerste
plaats zijn er de regels op de drie zojuist genoemde terreinen, waarop
aan de Lid-staten een marge wordt gegeven; in de tweede plaats zijn
er op vele andere onderdelen exact geformuleerde uniformerende
normen en in de derde plaats zijn er regels, met name met begripsomschrijvingen, die enigszins in het vage blijven (naast de hierboven
reeds genoemde twij felpunten bijv. het onderscheid tussen de producent, de reparateur, de restaurateur en de handelaar). Deze driedeling
(3) Verenigd Koninkrijk: de Consumer Protection Act 1987, waarvan het eerste deel betrekking heeft op de materie, geregeld in de EG-richtlijn, is op 1 maart 1988 in werking getreden.
(4) Nederland: wetsvoorstel 19 636 van 11 september 1986 tot Aanpassing van het Burgerlijk
Wetboek aan de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake de aansprakelijkheid voor produkten met gebreken. De enige Ianden die reeds een wet klaar hebben zijn
Italie, Griekenland en Engeland. De overige Ianden m.u.v. Belgie zijn nog druk doende met
wetsvoorstellen in verschillende stadia van ontwikkeling.
(5) Aileen Belgie heeft nog geen wetsontwerp ingediend.

734

noopt tot twee conclusies. In de eerste plaats is m.i. misplaatst de
kritiek van consumentenorganisaties(6), die teleurgesteld zijn over
het lage niveau van harmonisatie en over de aan de Lid-staten gelaten
vrijheid om de aansprakelijkheid voor ontwikkelingsrisico's uit .te
sluiten. Die kritiek houdt dan in, dat de EG-richtlijn een verwarrende
achteruitgang zou betekenen; men kan hoogstens zeggen, dat de
uniformerende werking wat minder is geweest dan consumentenorganisaties gehoopt hebben.
In de tweede plaats noopt de vaststelling, dat de EG-richtlijn drie
soorten artikelen bevat, gemeten naar de maatstaf van de concretisering en mogelijkheid voor rechtstreekse toepassing, tot een gevolgtrekking met betrekking tot dena 30 juli 1988 klemmende vraag in
de Ianden, zoals Nederland en Belgie, waar op dat tijdstip nog geen
aanpassingswet tot stand is gekomen en in werking is getreden.
Is er dan niettemin sprake van rechtstreekse werking van de EGRichtlijn of moeten de justiciabelen wachten, totdat hun parlement
aan de EEG-verplichtingen heeft voldaan? M.i. past op deze vraag
een genuanceerd antwoord. Ten onrechte heeft R. Overeem in zijn
reeds vermeld artikel in FEM gesteld, dat er dan sprake zal zijn van
rechtstreekse wer king van de EG-Richtlijn. Van Em pel en Ritsema(7)
achten een rechtstreekse werking van de EG-Richtlijn zonder nationaal-rechtelijke implementatie hoogst onwaarschijnlijk. Dit standpunt lijkt mij veel dichter bij de waarheid te liggen dan dat van
Overeem. Toch dient een nuancering te worden aangebracht in
aansluiting op de hiervoor gemaakte driedeling. In beginsel zijn
EG-Richtlijnen slechts gericht tot de lid-staten, die zelf moeten
nagaan, op welke wijze zij hun nationale wetgeving moeten aanpassen teneinde aan de eisen en doeleinden van de Richtlijn te voldoen.
Het is echter mogelijk, dat aan een richtlijn rechtstreekse werking
kan worden toegekend. Daarbij kan dan nog weer een nader onderscheid worden gemaakt tussen de mogelijkheid, dat justiciabelen zich
op de inhoud van de Richtlijn tegenover hun eigen Staat kunnen
beroepen en het geval van de horizontale werking jegens andere
justiciabelen. In dit geval komt aileen het laatste geval aan de orde(8).
Dit zou kunnen medebrengen, dat aan sommige bepalingen van de
EG-Richtlijn, die voldoende geconcretiseerd zijn en die geen marge
(6) Zie echter ook OVEREEM, R., FEM, 4 juni 1988, 85-87.
(7) VANEMPEL, M. en RITSEMA, H.A., hetinnoot lOgenoemdeboek, p. 94; zie ookp. 56-57.
(8) Zie hieromtrent KAPTEYN-VERLOREN VAN THEMAAT, ln/eiding tot het recht van de
Europese Gemeenschappen, 1980, 133-134; H.v.j. EG, 19 januari 1982, Jur., 1982, 53 (71)
en Wouw, J. v., N.J.B., 1985, 180.

735

aan de lid-staten overlaten, na 30 juli 1988 rechstreekse werking moet
worden toegekend(9).
Ondanks het feit, dat de wettelijke regeling omtrent de produktenaansprakelijkheid nog niet tot stand is gekomen en zelfs omtrent de
inhoud daarvan in Nederland nog enige onzekerheid bestaat (bijv.
betreffende de aansprakelijkheid voor ontwikkelingsrisico's en de
aanstonds nog te bespreken franchise), hebben enkele uitgevers reeds
gemeend voortij dig met enige publicaties op dit terrein te moeten
uitkomen(lO). In het stadium van de voorbereiding van een wet is
er m.i. meer plaats voor artikelen(ll) van beschrijvende of kritische
aard ter voorbereiding van de justiciabele of ter bei:nvloeding van de
wetgever, dan voor snel verouderende boeken. Zolang de aanpassingswet in Nederland niet in werking is getreden, verwacht ik,
refererend aan hetgeen ik zojuist betoogde omtrent de driedeling in
de EG-Richtlijn, dat de Nederlandse rechter slechts in zoverre antici(9) Vgl. Rb. Rotterdam 27 juni 1986, NJ 1988, 32.
(10) Baron VAN WASSENAER VAN CATWIJCK, A.J.O., Produktenaansprake/ijkheid in Europees verband, Serie Praktijkhandleidingen, Zwolle, Tjeenk Willink, 1986; VAN BMPEL, M.
en RITSEMA, H.A., Aansprakelijkheid voor produkten, Fiscale en juridische documentatie
voor internationaal zakendoen, Deventer, Kluwer en 's-Gravenhage, Fenedex, 1987; PUNT,
H.G., Produktenaansprakelijkheid, De voorgestelde regeling in het BW, Serie Recht en
praktijk, 50, Deventer, Kluwer, 1988.
Aan de publicatie van de Buropese Richtlijn waren reeds voorafgegaan de boeken van SCHUT,
G.H.A., Produktenaansprakelijkheid, Zwolle, Tjeenk Willink, 1974 en DuiNTJER TEBBENS,
H., International product liability, A study of comparative and international/ega/ aspects of
product liability, Alphen aan den Rijn, Sijthoff & Noordhoff International Publishers en Den
Haag, Asser Institute, 1979.
(11) VAN GERVEN, W., ,Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door produkten",
S.E. W., 1970, 271-302; VAN BMPEL, M., ,Produktenaansprakelijkheid in Nederland",
N.J.B., 1982, 185-193; NIEUWENHUIS, J.H., ,De grenzen van de aansprakelijkheid voor
gebrekkige zaken", W.P.N.R., 1983, 581-590; KEMPERINK, G., ,Produktenaansprakelijkheid: kiezen voor de Verenigde Staten of Zweden?", A.A., 1984, 239-245; SNIJDERS, G.M.F.,
,Produktenaansprakelijkheid: gebrekkigheid en (on)zorgvuldigheid", N.J.B., 1984, 477-482;
HUYGEN, R.P.J., ,Produktenaansprakelijkheid", W.P.N.R., 5766, 826-832; STORM, P.M.,
,Ben gebrekkig produkt", T.V. V.S., 1985, 241-246; ROGERSON, C. en TREBILCOCK, M.,
,Products liability and the allergic consumer: a study in the problems of framing an efficient
liability regime", University of Toronto Law Journal, 1986, 52-103; HARTKAMP, A., ,De
BG-richtlijn inzake produktenaansprakelijkheid", N.J. B., 1985, 1234-1235; SNUDERS,
G .M.F., ,De BBG-richtlijn inzake produktenaansprakelijkheid", Tijdschrift voor Consumentenrecht, 1985, 245-246; NIEUWENHUIS, J.H., ,Nieuws over de aansprakelijkheid voor
gebrekkige zaken en produkten, W.P.N.R., 5771, 97-101; VAN Roou, R., ,BBG-richtlijn
produktenaansprakelijkheid en N.B. W., 0 & M, 1986, 379-380; DUINTJER-TEBBENS, H., , ,De
Buropese richtlijn produktaansprakelijkheid", N.J. B., 1986, 369-374; LEFFAK, B.S., ,Product liability; the problem of the non-designing manufacturer'', Journal ofProducts Liability,
1986, Vol. 9, 73-87; VAN DORP, A.F .M., ,Produktaansprakelijkheid, belangrijkste elementen
uit de nieuwe wetgeving", RAI-Actueel!Special, 1987, 1-6; VANZANT, W.F., ,Risico-aansprakelijkheid als etiket, schuldaansprakelijkheid in de praktijk?", Advocatenblad, 1987,
101-109; DEKKERS, R., ,Het wetsvoorstel produktaansprakelijkheid", A.A., 1987, 610-620;
VAN ScHELLEN, J., ,Produktaansprakelijkheid, de onvoorzichtige consument", Tijdschrift
voor Consumentenrecht, 1987, 3-15; VAN BRONKHORST, H., ,Produktaansprakelijkheid; op
weg naar eenmaking in de Verenigde Staten en harmonisatie in de Buropese Gemeenschap'',
W.P.N.R., 5579,702-708, W.P.N.R., 5580,721-726, W.P.N.R., 5582, 733-739, W.P.N.R.,
5582, 759-761.
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perend te werk zal gaan, dat hij, risico-aansprakelijkheid voorlopig
vertalend als aansprakelijkheid met omkering van de bewijslast
m. b. t. de schuld, eerder geneigd zal zijn een producent aansprakelijk
te stellen, doch dat hij nog niet zo ver zal gaan om die aansprakelijkheid ook te leggen op de importeur in de EEG en op degene, die
kennelijk geen producent is maar slechts zijn merk op het produkt
heeft aangebracht (daarmee de schijn wekkend producent te zijn) en
dat de rechter ook nog niet de regeling van de voorlopige aansprakelijkheid van de handelaar, totdat hij zijn voorman heeft genoemd,
zal toepassen(12).
3. Produktenaansprakelijkheid als consumentenbescherming

De wettelijke regeling betreffende de produktenaansprakelijkheid is
te beschouwen als consumentenbescherming. Dit karakter komt met
name in drie opzichten naar voren:
a) de rechtstreekse vordering van de consument jegens de producent
(en de met hem gelijkgestelden);
b) het feit, dat exoneratieclausules jegens de consument voortaan
nietig zullen zijn, doch jegens bedrijfsgenoten geldig zullen blijven
(behoudens de Wet Algemene Voorwaarden enz.);
c) het feit, dat schade door het produkt aan andere zaken slechts
onder de wet zal vallen, indien de zaak gewoonlijk wordt bestemd
voor en gebruikt in de prive-sfeer (art. 1407e lid 1 onder b).
Daarentegen is de wet onbeperkt toepasselijk bij schade door dood
oflichamelijk letsel door een gebrekkige zaak, ook wanneer de dood,
ziekte of letsel niet zijn veroorzaakt tijdens het consumeren (zoals
bij de exploderende limonadeflesjes). Dit brengt mede, dat schade
door dood of verwonding ook onder de wet valt, indien de consument doe-het-zelver, werknemer of patient is. Het gebrekkige produkt behoeft zelf niet een produkt te zijn, dat voor prive-gebruik
bestemd is. Ook een machine of een apparaat dat als bedrijfsmiddel
dient, bijv. apparatuur voor een garage-uitrusting, kan zodanig
gebrekkig zijn, dat daardoor schade aan een , ,consument'' wordt
toegebracht. Daarbij gelden echter twee voorbehouden, een van
feitelijke en een van juridische aard:
(12) In dezelfde zin het Duitse Bundesgerichtshof 5 september 1988, VI ZR 91/87. Zie voorts
het duidelijke rechtspraakoverzicht met een korte vermelding van de casus en de beslissing van
25 Nederlandse rechterlijke uitspraken in het in noot 10 genoemde boek van PuNT, H.G., o.c.,
69-79, waaraan toetevoegenHR, 1 december 1972,N.J., 1973, 103 (gebrekkigerekenmachine)
en Rb. Amsterdam, 25 mei 1988, Tijdschrift voor Consumentenrecht, 1988 274-278, noot E.H.
HONDIUS (DES).
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a) het zal minder vaak voorkomen, dat een (ondeskundige) consument in aanraking komt met een bedrijfsmatig gebruik (gebrekkig
produkt);
b) indien een bedrijfsmiddel is bestemd om slechts te worden gebruikt door deskundige werknemers en niet door ondeskundige
consumenten, kunnen waarschuwingen aan het adres van ondeskundige consumenten achterwege blijven, en indien daardoor en door
het feit, dat een consument (onbevoegd of onverwacht) van dit
bedrijfsmiddel gebruik maakt, die consument door ondeskundig
gebruik schade lijdt, is de fabrikant (resp. importeur) van dat bedrijfsmiddel voor die schade niet aansprakelijk.
Het voorgaande brengt mede, dat een onderscheid moet worden
gemaakt tussen apparatuur, die niet bestemd is voor gebruik door
ondeskundige consumenten en apparatuur, die daartoe wei (mede)
is bestemd. Slechts in het laatste geval dient die apparatuur van
bepaalde gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen voorzien te zijn.
Dit brengt mede, dat de fabrikant (of importeur) om van aansprakelijkheid gevrijwaard te zijn, aan zijn bedrijfsmatige afnemer moet
vragen, of de te leveren apparatuur aileen voor bedrijfsmatig gebruik
is bestemd of ook voor gebruik door ,doe-het-zelf-consumenten".
Indien het laatste het geval is, dient die apparatuur van een waarschuwing en gebruiksaanwijzing voorzien te zijn. Indien de bedrijfsmatige afnemer (schriftelijk) opgeeft de apparatuur aileen door (deskundige) werknemers te doen gebruiken en die afnemer in strijd met die
mededeling toch de apparatuur (dus niet voorzien van een waarschuwing) laat gebruiken door een particuliere consument, dan is voor
de daardoor veroorzaakte schade (ondeskundig gebruik) niet de
producent (resp. importeur) aansprakelijk maar eventueel de garagehouder, die zijn bedrijfsapparatuur laat gebruiken door consumenten. Het antwoord op de vraag naar de bestemming kan worden
gegeven bij de terugzending van de kopie van het garantiebewijs.
Uit het voorgaande blijkt, dat een onderscheid moet worden gemaakt
tussen drie gevailen:
1. gebrekkig produkt- Wet Produktenaansprakelijkheid is toepasselijk (tenzij de schade door een bedrijf wordt geleden)
2. gebrekkige montage van een niet-gebrekkig produkt- Een dienst
valt buiten de Wet Produktenaansprakelijkheid
3. gebrekkig gebruik (door consument) van een niet-gebrekkig produkt - eigen schuld van de consument, dus geen risicoaansprakelijkheid voor de producent (tenzij de producent met een onvoorzichtige
en/of ondeskundige consument rekening moest houden).
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4. Het toepassingsgebied van de Wet Produktenaansprakelijkheid
Indien de (toekomstige) Wet Produktenaansprakelijkheid niet toepasselijk is, is daarmee nog niet gezegd, dat de producent of de
contractuele wederpartij van de benadeelde consument nimmer aansprakelijk is, doch deze is dan aangewezen op het commune recht.
Doet hij dan daarbij een beroep op wanprestatie, dan is de consument, vergeleken met zijn positie onder de Wet Produktenaansprakelijkheid, in een ongunstiger positie omdat hem dan een eventuele
exoneratieclausule kan worden tegengeworpen. Doet hij jegens een
derde in dat geval een beroep op een onrechtmatige daad, dan is ook
dan de benadeelde consument in een ongunstiger positie, omdat hij
dan het bewijs van de schuld en de onzorgvuldigheid moet leveren.
De Wet Produktenaansprakelijkheid is niet toepasselijk in de volgende gevallen:
1. de schade wordt niet geleden door een persoon (dood, ziekte of
letsel) en evenmin door beschadiging van een zaak, die hoofdzakelijk
in de prive-sfeer wordt gebruikt of verbruikt; zo vallen buiten de wet
schade aan bedrijfsmiddelen en andere vormen van bedrijfsschade,
zoals stilligschade en winstderving;
2. de schade is niet veroorzaakt door een gebrekkig produkt maar
door een gebrekkige dienst;
3. de aansprakelijk gestelde persoon is niet te beschouwen als een
producent, d.w.z.:
- hij is een tussenpersoon, die niet op eigen naam aan het rechtsverkeer deelneemt, bijv. een handelsagent;
- hij is een leverancier, die zijn voorman noemt.
Vooral de afbakening van de grens tussen het leveren van een
produkt en het verrichten van een dienst, en de (tijdelijke?) aansprakelijkheid van de handelaar Ievert problemen op. Als diensten zijn
o.m. aan te merken: vervoer, verzekering, geldverkeer, adviseren,
ontwerpen, repareren, installeren en monteren. Men neme het voorbeeld van Van Empel en Ritsema(13): de installateur, die beveiligingsapparatuur, die door een (andere) producent is gemaakt, Ievert
en monteert. Indien hetzij de beveiligingsapparatuur niet deugt,
hetzij deze wei deugt maar verkeerd is gelnstalleerd, dan kan schade
ontstaan, doordat bij inbraak de alarminstallatie niet gaat werken en
de inbrekers rustig hun slag kunnen slaan. Door die gebrekkige
produkten of montage wordt schade geleden. Indien de beveiligings(13) Het in noot 10 genoemde boek, p. 13 en p. 72.
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installatie is aangebracht in een bedrijf, valt de gehele schade al
buiten de door het wetsvoorstel bestreken materie. lndien de beveiligingsinstallatie is aangebracht in een prive-woning, waardoor particuliere inboedel wordt gestolen, is in beginsel het wetsvoorstel toepasselijk. De installateur vervult daarbij twee functies: hij is in de
eerste plaats handelaar, doordat hij beveiligingsapparatuur doorlevert, die hij (eventueel via een grassier) gekocht heeft bij een producent of bij een EEG-importeur. In beide gevallen kan hij zijn aansprakelijkheid doorschuiven naar de fabrikant of EEG-importeur,
mits hij slechts de naam en het adres daarvan aan de benadeelde
consument kan opgeven. Dit noopt tot een zorgvuldige voorraadadministratie. Vereist is derhalve niet alleen (met het oog op de eventuele noodzaak van ,product-recall") een ,traceability" naar voren
(wie zijn mijn afnemers?) maar ook naar achteren (wie zijn mijn
leveranciers, op wie ik de aansprakelijkheid kan afschuiven?). Daarnaast vervult de installateur een tweede functie: door de montage
verricht hij een dienst. Schade door een gebrekkige dienst valt buiten
de voorgestelde wettelijke regeling. Heeft een EEG-importeur het
produkt ingevoerd van buiten de EEG (bijv. Hong Kong, Korea,
Japan, Singapore), dan verdient het aanbeveling dat de (aldan niet
in Nederland gevestigde) beklemde EEG-importeur zijn contracten
met zijn fabrikant herziet en tracht daarin een clausule op te nemen,
dat, indien hij als EEG-importeur aansprakelijk wordt gesteld terzake van schade door een gebrekkig produkt, de fabrikant hem hiervoor zal vrijwaren (mits de EEG-importeur aan bepaalde eisen
voldoet).
Met het voorgaande is niet gezegd, dat de grensafbakening tussen
levering van een produkt en van een dienst steeds geheel helder is,
maar er is toch minder reden om van , vertroebelen" (p. 13) en
,aarzelen" (p. 72) te spreken dan Van Empel en Ritsema doen. Het
door hen (p. 59) gegeven voorbeeld van een aannemer geeft m.i. geen
enkele reden tot aarzelen: hij levert een produkt, dat echter buiten
de voorgestelde wettelijke regeling valt, omdat het produkt onroerend is. Daarentegen kan de bouwmaterialenfabrikant, die een gebrekkig produkt heeft geleverd (waardoor een huis instort, waardoor
een ,persoon" gewond wordt), wei degelijk uit de voorgestelde
wettelijke regeling aansprakelijk worden gesteld. De levering van een
computer-programma (,software") dient als een dienst te worden
beschouwd, die bovendien meestal niet jegens consumenten maar
jegens bedrijven wordt verricht. Werkelijke twijfel is m.i. pas op zijn
plaats, indien de levering van een produkt en de verrichting van een
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daarbij behorende dienst zo door elkaar heen gevlochten zijn, dat een
duidelijke scheiding (zoals bij de installateur van een beveiligingsinstallatie) niet mogelijk is. Men zal zich dan moeten behelpen met het
criterium, dat het meest dominerende aspect het andere aspect absorbeert, bijv. indien deprive-was bederft door een fout in het wasprogramma (,software") van een wasmachine voor huishoudelijk gebruik, kan de fabrikant van die wasmachine zich niet aan aansprakelijkheid onttrekken met het betoog, dat het falende onderdeel een
dienst was. Ook ontstaan problemen, indien de werkzaamheden, die
in beginsel als een dienst zouden zijn te beschouwen, zich zodanig
uitbreiden, dat de zaak niet in de oude toestand maar in een betere
toestand wordt gebracht. M.i. is te verdedigen, dat bijv. iemand, die
oude auto's (,old-timers") restaureert uit de restanten van een
bewaard gebleven exemplaar, toch eerder als producent optreedt.
Voor het antwoord op de vraag, of er sprake is van een produkt dan
wei van een dienst, moet buiten beschouwing worden gelaten de
wederprestatie voor de verschaffing daarvan. Onverschillig is dus of
het produkt gratis wordt geleverd (cadeau, surprise, promotie-artikel); onverschillig is ook, of de leverancier in loonindustrie werkt.
Het beeld, dat uit het voorgaande oprijst, kan in een eenvoudige
driehoek worden weergegeven:
FABRIKANT

ONRECHTMATIGE
DAAD

CONSUMENT
WANPRESTATIE T.A.V. CONTRACT

Aangezien de importeur in de EG wordt gelijk gesteld met een
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producent, kan vanaf de consument een actielijn niet aileen naar de
producent maar oak naar de EEG-importeur worden getrokken. Wil
de consument niet profiteren vah de gemakken van het EEG Bevoegdheids- en Executieverdrag, dan blijft voor hem de contractuele
weg over. Dat dit tot een grate omweg leidt met talrijke regresacties,
totdat uiteindelijk de producent is bereikt, blijkt duidelijk uit deze
figuur. Heeft bijv. een Belgische importeur de goederen van buiten
de EEG binnen de EEG ingevoerd en vervolgens doorverkocht aan
een grassier in Nederland, dan kan de benadeelde consument de
Belgische importeur aansprakelijk stellen, terwijl een tegen hem
verkregen vonnis in alle Lid-staten van de EEG kan worden ten
uitvoer gelegd.
Omtrent het begrip ,producent" lijkt aa:rivankelijk geen twijfel te
bestaan: hij fabriceert het produkt met gebruikmaking van leveranciers van onderdelen, die aldus oak met een produktenaansprakelijkheid worden belast (indien hun onderdeel gebrekkig blijkt te zijn).
Indien een gebrekkig onderdeel wordt toegeleverd aan de producent
van een bedrijfsmiddel, als gevolg waarvan dit bedrijfsmiddel (bijv.
een machine) gebrekkige consumentenproducten vervaardigt, rust
op de fabricant van het onderdeel (dat dus niet in het consumentenprodukt wordt verwerkt) geen produktenaansprakelijkheid ex de
EG-richtlijn. De verhouding tussen de toegevoegde waarde, die de
fabrikant als assembleur verschaft en de toegevoegde waarde, die
door de toeleveranciers wordt verschaft, kan sterk uiteenlopen. Het
kan zelfs zo ver gaan, dat de ,producent" zelf in het geheel niets
produceert maar dat de gezamenlijke toeleveranciers volgens exacte
instructies van de, ,producent'' een produkt vervaardigen. Oak is het
mogelijk, dat de werkzaamheden van de toeleverancier niet voorafgaan aan maar volgen op die van de primaire producent. Men denke
aan de producent van een chassis van een vrachtauto, waarop een
carrosseriefabriek een bus of een vrachtauto bouwt. M.i. is die
carrosseriebouwer dan oak producent.
Met een produktenaansprakelijkheid wordt oak belast degene, die
zich als producent presenteert door zijn merk of ander onderscheidingsteken op het produkt aan te brengen. Wanneer B zijn handelsmerk aanbrengt op een produkt, reeds voorzien van het fabrieksmerk
A, gedraagt B zich jegens de consument niet als producent. Daarvan
is evenmin sprake, indien op het produkt, voorzien van het merk B
van het grootwinkelbedrijf, tevens is vermeld ,made in Belgium",
tenzij de consument kan menen dat B, gevestigd in Nederland, een
productiebedrijf in Belgie heeft. Wordt echter op een produkt,
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voorzien van het merk B, tevens vermeld: ,styled by A", dan blijft
B belast met een produktenaansprakelijkheid. Ret ontwerp is immers
slechts een dienst, indien het niet een technisch maar een artistiek
ontwerp betreft.
5. Het noemen van de voorman

Een leverancier kan zich aan de produktenaansprakelij kheid onttrekken door zijn voorman te noemen, ook indien die voorman insolvent
is. In dat geval zit de benadeelde consument tussen twee stoelen: zijn
leverancier is solvent maar niet aansprakelijk (omdat deze lijn voorman heeft genoemd) en diens voorman is wei aansprakelijk maar niet
solvent. In drie gevallen werkt het noemen van de voorman niet
bevrijdend:
-

indien de leverancier zelf onder de omschrijving van ,producent" valt, bijv. doordat hij door het aanbrengen van een merk
of ander onderscheidingsteken zich als producent gedraagt;
- indien de voorman buiten de EG is gevestigd (immers daaruit
blijkt, dat de leverancier zelf tevens importeur in de EEG is, en
dus met een producent op een lijn wordt gesteld);
- indien de voorman onvindbaar is (art. 1407c slot B.W.).
In de praktijk zal het bevrijdende noemen van de voorman op twee
problemen kunnen stuiten:
- de voorraadadministratie van de aangesproken leverancier is niet
zodanig, dat daaruit met zekerheid kan worden afgeleid, dat het
betrokken produkt van een bepaalde producent of importeur
afkomstig is; dit kan zich zowel voordoen bij een gebrekkige
voorraadadministratie van de aangesprokene als in het geval, dat
de leverancier het merkloze en identieke produkt van verscheidene producenten of importeurs betrekt, die onderling verwisselbaar zijn;
- indien de aangesproken leverancier zijn voorman noemt, dreigt
het gevaar, dat de afnemer zich in de toekomst rechtstreeks tot
die voorman wendt en de schakel via de leverancier overslaat,
waardoor hij omzet gaat derven; in dat geval staat de leverancier
voor de keuze: hetzij de voorman noemen met het vermelde
gevaar en daarmee aan aansprakelijkheid ontsnappen, hetzij de
voorman verzwijgen en zelf met aansprakelijkheid belast worden,
die in dat geval waarschijnlijk niet door een verzekering gedekt
zal zijn; de enige escape, die in dat geval m.i. toelaatbaar zou zijn,
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is het noemen niet van de directe voorman maar van de indirecte
voorman (dus de leverancier van de voorman, aannemende, dat
ook deze nog binnen de EEG is gevestigd).
6. De distributieketen

Het voorgaande kan worden ge'illustreerd aan de hand van de drie
volgende figuren:

MEELFABRIKANT

MEELVER- - . HANDE- - - .
LAAR
VOERDER

<EIGEN~

BAKKER

"/
BEROEPS

PRODUCENT

1

IN HET
VERKEER
GEBRACHT

PRODUCENT

HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EN REGRES

Indien de meelfabrikant, bijv; door een gebrek aan hygiene, meel
heeft afgeleverd aan de meelhandelaar, dat besmet is met een ziekmakende kiem, waardoor het daarmee gebakken brood een consument ziek maakt, zijn zowel de bakker als de meelfabrikant als
producent aansprakelijk. De meelhandelaar gaat vrijuit, indien hij
zijn voorman weet te noemen (hetgeen wellicht onmogelijk is, indien
de meelhandelaar zijn meel van verscheidene meelfabrikanten betrekt en hij geen deugdelijke voorraadadministratie houdt); de vervoerder gaat vrijuit, omdat deze slechts een dienst verricht. In
Nederland heeft zich enkele jaren geleden het geval voorgedaan, dat
diepvriesgroenten van Iglo besmet werden door nitriet, afkomstig
van de koelinstallatie van de vervoerder in de vrachtauto; daardoor
werden consumenten ziek. Het voorbeeld illustreert tevens, dat zich
in dit soort gevallen drie vormen van schade kunnen voordoen: de
schade aan het product (bedorven diepvriesgroente), de schade door
het produkt, d.w.z. de gevolgschade (dus het ontwerp van de EGRichtlijn, de ziekte van de consument en de daardoor veroorzaakte
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schade) en de schade, die de producent lijdt door reputatieverlies en
daardoor omzetverlies. In dat geval wordt van belang het in fig. 2
gemaakte onderscheid tussen eigen vervoer en beroepsvervoer: heeft
Iglo de diepvriesgroente met eigen vervoer vervoerd, dan heeft hij
de diepvriesgroente pas na afloop van het vervoer ,in het verkeer
gebracht", zodat dan het produkt gebrekkig is geworden, voordat
hij het in het verkeer had gebracht. Is de diepvriesgroente met
beroepsvervoer vervoerd, dan is het mogelijk, dat de produkten reeds
v66r het vervoer door de producent in het verkeer zijn gebracht; hij
kan dan bewijzen, dat de produkten nog geen gebrek hadden op het
moment, dat hij deze in het verkeer heeft gebracht (d. w .z. ten vervoer
heeft afgeleverd op een zodanige wijze, dat reeds op dat moment het
risico op de volgende schakel in de distributieketen is overgegaan).
Het voorbeeld laat nog een variant toe: een concurrerende producent
van diepvriesgroente lijdt omzetderving, doordat de nitrietvergiftiging bij Iglo-produkten ook leidt tot een beschadiging van de reputatie van diepvriesgroenten van andere producenten. Dit geval valt
buiten de Wet Produktenaansprakelijkheid. Men is dan aangewezen
op een normale vordering uit onrechtmatige daad; theoretisch is het
mogelijk schadevergoeding te vorderen maar het bewijs van de
relatieve onrechtmatigheid en van het causaal verband zal zeer moeilijk zijn.
LEVERANCIER
VAN
GEBREKKIGE
ONDERDELEN
TOELEVERANCIER
AUTO-----.
ONDERDELEN
BUITEN
EEG

AUTOFABRIEK

CARR OSIMPORTEUR
SERlE-----.
IN
-----.
BOUWER
NEDERLAND

l

CONSUMENT

BINNEN
EEG

TOELEVERANCIER
BINNEN
EEG

HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EN REGRES

BEHALVE VOOR
SCHADE DOOR
GEBREKKIGE
ONDERDELEN
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In deze figuur gaat het om een autofabriek bijv. in Frankrijk en een
carrosseriebouwer, bijv. in Belgie. De autofabrikant betrekt onderdelen ten dele van een toeleverancier buiten de EEG en ten dele van
een toeleverancier binnen de EEG. De Belgische carrosseriebouwer
levert door aan een importeur in Nederland, die de auto aflevert aan
een consument. Nadat deze er enige tijd mee heeft gereden vervangt
hij bij een autosloper een onderdeel door een ander, achteraf gebrekkig blijkend, onderdeel; daardoor veroorzaakt de consument met
zijn auto schade aan personen. Kan de aangesprokene bewijzen, dat
de auto nog geen gebrek vertoonde, toen hij de auto in het verkeer
bracht en dat het gebrek pas is ontstaan door de vervanging van een
onderdeel uit een autosloperij, dan is de aangesprokene en dus ook
iedere rechtsvoorganger bevrijd. Speelt de vervanging van een onderdee! door een slooponderdeel geen rol, dan kan de benadeelde
consument aansprakelijk stellen: de carrosseriebouwer (producent),
de autofabriek (eveneens producent) en de toeleverancier, die het
bewuste gebrekkig onderdeel heeft geleverd en die binnen de EEG
is gevestigd. Vrijuit gaan derhalve de toeleverancier, die buiten de
EEG is gevestigd alsmede de importeur in Nederland (omdat deze
slechts leverancier is).
STOMERIJ
dienst

TEXTIELCONFECTIEVERVOER- ______. DETAILLIST ______.
FABRIKANT _____. FABRIKANT ______.
DER

CONSUMENT

dienst

HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

Hier gaat het om het geval, dat een textielfabrikant textiel heeft
vervaardigd, dat niet bestand is tegen een normale wasbehandeling,
of dat voorzien wordt van een verkeerd wasvoorschrift. In dat geval
is de Wet Produktenaansprakelijkheid in het geheel niet toepasselijk,
omdat er geen sprake is van gevolgschade maar van schade aan het
produkt. Verandert men de casus aldus, dat door een fout in de stof
of in het wasvoorschrift de van dat textiel vervaardigde kleding een
huiduitslag veroorzaakt, dan is er wel sprake van schade door het
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produkt. In dat geval kan de consument zowel de confectiefabrikant
als de textielfabrikant aansprakelijk stellen; een gebrekkig wasvoorschrift maakt een op zichzelf niet gebrekkig produkt toch tot een
gebrekkig produkt. Daarnaast kan de consument de detaillist en
eventueel de stomerij uit wanprestatie, dus niet uit de Wet Produktenaansprakelijkheid, aansprakelijk stellen. Uit genoemde wet zijn
niet aansprakelijk de stomerij en de vervoerder, omdat heiden slechts
een dienst verrichten.
7. Drie vragen: gebrekkig produkt, in bet verkeer gebracht en bewijslast
Dit brengt ons op drie vragen: wanneer is een produkt gebrekkig,
wanneer is een produkt in het verkeer gebracht en wat is de bewijslast voor de benadeelde consument? Met betrekking tot de eerste
vraag is het uitgangspunt, dat een produkt gebrekkig is, indien het
niet de te verwachten veiligheid biedt, gelet op de presentatie van
het produkt, het redelijkerwijs te verwachten gebruik (hetgeen ruimer is dan het gebruik waarvoor het produkt bestemd is) en het
tijdstip, waarop het produkt in het verkeer werd gebracht. Ik volsta met een enkele opmerking over de presentatie van het produkt.
Men moet daarbij denken aan reclame, gebruiksaanwijzing, waarschuwingen, vermelding van allergieen enz. Juist door die presentatie heeft de fabrikant het in belangrijke mate zelf in de hand, of
zijn produkt later als ,gebrekkig" wordt gekwalificeerd. Noch
in de reclame noch in de gebruiksaanwijzing mogen te hoge verwachtingen worden gewekt omtrent de veiligheid van het produkt.
Overdrijving in de reclame omtrent andere aspecten van een al dan
niet nieuw produkt zal niet snel tot produktenaansprakelijkheid
leiden. Aan de consument, die een gebruiksaanwijzing of waarschuwing in de wind slaat, zal snel eigen schuld kunnen worden verweten.
Een goed produkt, voorzien van een slechte gebruiksaanwijzing (of
gepresenteerd met een op het terrein van de veiligheid en toleranties
overdreven reclame), kan daardoor een gebrekkig produkt worden.
Dit feit stelt tevens eisen aan de taal, waarin de gebruiksaanwijzing
is gesteld. Een produkt in hoofdzaak niet voor particulier gebruik
bestemd maar voor zakelijk gebruik, mag voorzien zijn van een
gebruiksaanwijzing uitsluitend in het Engels. Een produkt, waarvan
te verwachten is, dat het in niet geringe mate tevens zal worden
gebruikt door consumenten, dient voorzien te zijn van een gebruiks747

aanwijzing in de taal van het land, waar het produkt in het verkeer
wordt gebracht. Indien in dat land meer officiele talen bestaan, zoals
in Belgie, dient in aile officiele talen van dat land de gebruiksaanwijzing te worden gesteld. Niet vereist is, dat de gebruiksaanwijzing mede wordt gesteld in de talen van buitenlandse minderheden
in enig land. Indien schade ontstaat door verkeerd gebruik als gevolg van het feit, dat de gebruiksaanwijzing niet is gesteld in de
taal van het land, waar het produkt in het verkeer is gebracht, is
er sprake van een gebrekkig produkt, zodat de risico-aansprakelijkheid van de producent volgens de nieuwe regeling dan gegeven is. Indien een producent het produkt in het verkeer heeft gebracht in een land met een gebruiksaanwijzing in de taal van dat
land, doch dit produkt door een volgende schakel in de distributieketen wordt ge'importeerd in een ander land, zonder dat het produkt tevens wordt voorzien van een gebruiksaanwijzing in de taal
van dat andere land, wordt het daardoor alsnog een gebrekkig
produkt. De oorspronkelijke fabrikant kan dan echter aantonen,
dat het produkt nog niet gebrekkig was, toen hij het in het verkeer
bracht, maar dat het pas gebrekkig is geworden door de nalatigheid van zijn rechtsopvolger. Een Italiaanse producent, die een
produkt verkoopt aan een importeur in Nederland met slechts een
gebruiksaanwijzing in het Italiaans, zal dus de dans niet ontspringen, doch wei, indien hij het produkt verkoopt aan een handelaar in Italie, die op zijn beurt exporteert naar Nederland. De
onzekerheden voor de producent, die zowel hieruit als uit de verschillen in aansprakelijkheidsregime tussen zakelijk gebruik en privegebruik voortvloeien, kunnen verminderd worden door een regeling
van de fabrikant, op grond waarvan de uiteindelijke (zakelijke of
prive-) gebruiker in enig land met het oog op de garantie een kaart
aan de fabrikant met de vereiste gegevens moet invullen en inzenden.
Een volgend begrip is , ,het in het verkeer brengen''. Voor ieder, die
· met een produktenaansprakelijkheid wordt belast, wordt een apart
tijdstip bepaald, waarop door hem het produkt in het verkeer wordt
gebracht. Terecht wordt door Van Empel en Ritsema(14) impliciet
het tegenovergestelde betoog van Van Wassenaer van Catwijck bestreden. Wanneer geldt een produkt als in het verkeer gebracht? Van
Empie en Ritsema leggen dit begrip aldus uit: dit is de handeling,
waarbij de producent in het kader van de uitoefening van zijn beroep

(14) Het in noot 10 genoernde boek, p. 79 en 92.
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het produkt aan een ander afgeeft. Met deze formulering ben ik niet
gelukkig. Reeds afgezien van de beperking tot ,beroep" (terwijl in
een beroep eerder diensten worden verricht en in een bedrijf produkten worden geleverd), acht ik de term ,afgeeft" onjuist. Men denke
aan een produkt, dat in het kader van een testfase aan een ander
buiten het laboratorium ter beschikking wordt gesteld. Aldus ook
de Memorie van Antwoord p. 15. M.i. is een produkt pas in het verkeer gebracht, indien het niet aileen aan een ander is overgedragen
maar tevens in de risicosfeer van die ander is gebracht (niet nodig
is dus, dat reeds de eigendom is overgedragen). Indien een in Nederland gevestigd bedrijf een contract sluit met een buiten de EG
gevestigd bedrijf tot aankoop van een produkt, doch dit produkt
wordt geleverd via een binnen de EG gevestigd filiaal van de buiten
de EG gevestigde verkoper, is het filiaal van de verkoper de importeur in de EG, niet de koper, hoewel hij contracteerde met een
verkoper buiten de EG. Het gaat immers niet om de contractuele
relatie maar om de vraag, wie een produkt in de EG heeft ge'importeerd.
Het ontbreken van een met artikel4 EG-Richtlijn equivalente bepaling in het Nederlandse wetsvoorstel kan tot problemen leiden.
Artikel4 heeft betrekking op de bewijslast voor de benadeelde. Hij
moet immers niet aileen bewijzen de (omvang van) de schade, het
gebrek en het oorzakelijk verband tussen het gebrek en de schade
maar vooral ook het feit, dat het in zijn bezit zijnde gebrekkig
produkt afkomstig is van de aangesproken ,producent" of ,handelaar". Naar aanleiding van in het Voorlopig Verslag van de Tweede
Kamer gestelde vragen, waarom in het Nederlandse wetsvoorstel de
regeling van artikel4 EG-Richtlijn niet is overgenomen, antwoordde
de Minister van Justitie in de Memorie van Antwoord, p. 5-6, dat
zulks achterwege is gebleven, omdat de in artikel 4 opgenomen
verdeling van de bewijslast reeds in overeenstemming is met het
algemeen geldende Nederlandse bewijsrecht en dus overbodig is.
Merkwaardigerwijze heeft echter niemand er bij stilgestaan, dat de
benadeelde in de eerste plaats moet bewijzen, dat het in zijn bezit
zijnde gebrekkige produkt (uiteindelijk) afkomstig is van de aangesproken ,producent" of ,handelaar". Juist de noodzaak voor de
benadeelde (consument) om te bewijzen, dat zijn gebrekkig produkt
afkomstig is van de aangesprokene (dat deze althans deel uitmaakt
van de distributieketen) - en niet van zijn concurrent, die een
soortgelijk ongemerkt produkt Ievert of van een parallel-importeur
van hetzelfde product - , zal een groot obstakel voor claimende
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consumenten kunnen zijn- en omgekeerd een krachtig verweermiddel voor de aangesproken producent(l5).
8. De verweren van de aangesproken producent

Oppervlakkige lezing van de EG-Richtlijn zou de gedachte kunnen
doen postvatten, dat aan de aangesproken producent slechts de zes
verweermiddelen, genoemd in artikel 7 ten dienste staan. In feite
beschikt de aangesprokene echter over meer verweren, zoals uit
onderstaande opsomming blijkt:
1. De consument heeft niet de vier zojuist bedoelde bewijzen geleverd, namelijk:
- dat de aangesprokene de producent of leverancier is van het
betrokken (en niet van een soortgelijk) produkt;
de omvang van de schade;
dat het produkt gebrekkig was ten tijde van de beschadiging;
het oorzakelijk verband tussen het gebrek en de schade. De
consument zal dit oorzakelijk verb and bijv. niet kunnen bewijzen
indien er meer fabrikanten zijn van het gelijksoortige ongemerkte
produkt, of indien hetzelfde produkt via verschillende distributieketens (bijv. via een parallelimporteur) de uiteindelijke consument kan bereiken. Naar huidig recht kan de bewijsnood van de
consument ook niet worden opgeheven door een beroep te doen
op marktaandeelaansprakelijkheid of groepsaansprakelijkheid(16).
Oorzakelijk verband ontbreekt, indien de benadeelde (consument) niet medewerkt tot beperking van de schade; hij blijft dan
zitten met de excedentschade. Wanneer door de gebrekkigheid
van een produkt (bijv. een geleverd filmrolletje, waarbij de
lichtgevoelige stof ontbreekt) een bewijsmiddel verloren gaat en
daardoor schade wordt geleden, valt deze m.i. niet onder de
regeling van de produktenaansprakelijkheid, omdat in dat geval
de schade wordt geleden door de daardoor ontstane bewijsnood,
niet doordat het gebrek een schade aan een persoon of aan een
consumentengoed toebrengt.
(15) Terecht overweegt het Duitse Bundesgericht in zijn uitspraak van 5 september 1988 (VI
ZR 91/87), ,dasz der Verbraucher nicht nur den Fehler des Produkts und seine Ursachlichkeit
fiir den Verletzungsschaden, sondern auch zu beweisen hat, dasz der in Frage stehende
Produktmangel aus dem vom Hersteller zu verantworten Organisationsbereich stammt".
(16) Zie art. 6.1.9.4a en art. 6.3.1.5 Ned N.B.W., waaromtrent de preadviezen van prof. mr.
J.H. NIEUWENHUIS en mr. J.M. BARENDRECHT voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht
1987 en de daarop gevolgde discussie.
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2. Gelet op het tijdsverloop tussen het moment van het in het verkeer
brengen en het moment van de schade, was niet Ianger de oorspronkelijke veiligheid van het produkt te verwachten.
3. De vordering van de benadeelde is verjaard; daarbij moet met
beide verjaringstermijnen cumulatief rekening worden gehouden;
indien bijv. de schade wordt veroorzaakt negen jaar (dus minder dan
10 jaar) nadat het produkt door de aansprakelijk te stellen producent
in het verkeer is gebracht, en vervolgens de benadeelde binnen twee
jaar (dus minder dan drie jaar) de gegevens achterhaalt, die nodig
zijn om de producent aansprakelijk te stellen, kan de laatste zich
niettemin op verjaring beroepen, want 9 + 2 = 11, dus Ianger dan tien
jaar.
4. De consument heeft de schade aan zichzelf te wijten:
- hij heeft de gebruiksaanwijzing of waarschuwing (tegen verkeerd
gebruik, tegen onbevoegde reparaties of verwerking van gebrekkige of niet-originele onderdelen, voor allergieen en tegen verkeerde assemblage bij bouwpakketten) niet nageleefd;
- de consument heeft van het produkt een ander gebruik gemaakt
dan daarvan kon worden verwacht.
5. De door de consument of een persoon geleden schade is niet een
gevolg van een gebrekkig produkt maar van een gebrekkige dienst
(bijv. ontwerpen, adviseren, repareren, installeren, vervoeren, werkzaamheden van een vrije beroepsbeoefenaar, van een bank of van
een verzekeraar).
6. De schade is niet toegebracht aan een goed, dat in hoofdzaak in
de prive-sfeer wordt gebruikt (of de schade is minder dan
fl. 1.265,-) maar aan een goed, dat in hoofdzaak in een bedrijf
wordt gebruikt. In de thans gepubliceerde wetsvoorstellen van de
Lid-staten tot aanpassing aan de EG-Richtlijn wordt een uiteenlopende uitlegging gegeven aan de in artikel 9 lid 1 onder b van de
EG-Richtlijn genoemde , ,franchise'' van 500 ECU. Is dit een aftrekpost of een drempel? Anders dan in enkele andere Ianden wordt dit
begrip in Nederland uitgelegd als een drempel. Deze uitlegging is in
overeenstemming met de ratio (beperking van transactiekosten) maar
waarschijnlijk in strijd met de EG-Richtlijn, zoals blijkt uit de
vertaling van ,franchise" in andere verdragstalen. Dit brengt mede,
dat, indien de drempel van 500 ECU wordt overschreden, het volle
bedrag van de schade voor vergoeding in aanmerking komt, en niet
dat daarop dan nog weer een bedrag van 500 ECU in mindering
wordt gebracht. In het Nederlandse parlement is tegen deze drempelwerking bezwaar gerezen, hoewel deze reeds voor de consument
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bevredigender werkt dan een aftrekpost. Het tegen de drernpel
aangevoerde bezwaar bestaat hierin, dat deals consurnentenbescherrning bedoelde regeling juist niet de consurnenten met relatief kleine
schades tegernoet kornt. Om dit bezwaar te ondervangen is in Nederland door de Minister van Justitie voorgesteld in het eveneens bij de
Tweede Karner aanhangige wetsvoorstel betreffende de consurnentenkoop een regel op te nernen, inhoudende, dat de verkoper (behoudens regres op diens rechtsvoorganger ex contract) jegens de.koper
aansprakelijk is voor het bedrag van de gevolgschade door een
gebrekkig produkt beneden 500 ECU. Dit voorstel is echter onlangs
na bezwaren in de Tweede Karner ingetrokken, orndat anders de
producent of van die kleine schades zou worden bevrijd van de
detaillist, of de producent indirect via regres toch weer, in strijd met
de EG-richtlijn, voor die kleine schades aansprakelijk zou worden
gesteld, zij het niet rechtstreeks jegens de consurnent.
7. De consurnent had, gelet op de ongeloofwaardige overdrijving in
de reclarne orntrent de veiligheid, er niet op rnogen vertrouwen, dat
het produkt aan bepaalde veiligheidseisen voldeed, die hoger zouden
liggen dan norrnaal te verwachten zou zijn;
8. Hoewel de leverancier op het produkt, zoals dit de consurnent (in
verpakking) bereikt, een rnerk of ander onderscheidingsteken, zoals
de handelsnaarn, had aangebracht, heeft de leverancier zich daardoor niet als producent gedragen (bijv. orndat op het produkt tevens
een fabrieksrnerk was aangebracht, of de verrnelding, dat het in een
ander land geproduceerd was (,made in Germany"), of er ontbreekt
weliswaar enige andere aanduiding, die kan wijzen op een andere
producent, maar het rnerk of de handelsnaarn van de leverancier is
alleen aangebracht op de groothandelsverpakking, waarvan de consurnent geen kennis neernt. De licentiegever, die zijn rnerk of handelsnaarn op een door de licentienerner vervaardigd produkt heeft
aangebracht, wordt daardoor tevens met een produktenaansprakelijkheid belast.
9. De leverancier noernt zijn voorrnan, ook al is deze insolvent; is
echter de voorrnan een na faillissernent reeds geliquideerde rechtspersoon, dan is deze gelijk te stellen met een onvindbare voorrnan, zodat
dan het verrnelden van de voorrnan niet bevrijdend werkt.
10. De aangesprokene is geen producent of een met hem gelijk te
stellen (rechts)persoon, zelfs geen leverancier maar slechts een tussenpersoon, zoals een handelsagent, die slechts berniddelt bij het
totstandkornen van overeenkornsten tussen twee anderen, waarbij hij
zelf geen risico loopt.
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11. De producent heeft het product vervaardigd met inachtneming
van de nieuwste internationale kennis omtrent de veiligheid van dat
produkt, zoals deze beschikbaar was ten tijde, dat hij het produkt
in het verkeer bracht; dan kan de producent een beroep doen op
ontwikkelingsrisico's, hetgeen vooral van belang is, indien pas na het
in het verkeer brengen van de zaak ontdekt wordt, dat het produkt
toch niet de veiligheid bracht, die men daarvan aanvankelijk kon
verwachten. Met de landbouwvrijstelling en de limieten vormt het
ontwikkelingsrisico een van de drie marges, die de EG-richtlijn aan
de Lid-staten heeft gelaten om van de richtlijn af te wijken. In de
in noot 3 genoemde Consumer Protection Act 1987 heeft het Verenigd Koninkrijk een van de EG-richtlijn afwijkende interpretatie
gegeven van het begrip ,,ontwikkelingsrisico'', door daaronder reeds
te begrijpen het geval, dat (niet de modale maar) de betrokken
producent niet op de hoogte was van de stand van de (internationale)
wetenschap.
12. De gevolgschade is niet veroorzaakt door een bewerkt landbouwprodukt maar door een onbewerkt landbouwprodukt. Naar aanleiding van in het Voorlopig Verslag van de Nederlandse Tweede Kamer
gestelde vragen wordt in de Memorie van Antwoord (p. 23-24) een
nadere afbakening gegeven tussen bewerkte en onbewerkte landbouwprodukten. Landbouwprodukten zouden dan niet bewerkt
zijn, indien volstaan wordt met schoonmaken, verpakken en behandeling met gewasbeschermingsmiddelen; daarentegen zou er van
bewerkte landbouwprodukten sprake zijn bij voorsnijden, conserveren, invriezen van vis, grootschalige behandeling met bestrijdingsmiddelen en hormooninjecties bij vee. Dit antwoord roept echter
nieuwe vragen op: als behandeling met gewasbeschermingsmiddelen
een landbouwprodukt niet tot een bewerkt landbouwprodukt stempelt, waarom is dit met hormooninjecties bij vee dan wei het geval?
Waarom blijft een landbouwprodukt onbewerkt bij behandeling met
gewasbeschermingsmiddelen en wordt het bewerkt, indien het gewas
grootschalig behandeld wordt met bestrijdingsmiddelen? M.i. is er
nimmer van , ,bewerking'' sprake, zolang de behandeling geschiedt
aan te velde staande gewassen en aan levend vee.
13. Noch in de EG-richtlijn noch in het Nederlandse Aanpassingswetsvoorstel, noch in de tot dusverre gewisselde kamerstukken wordt
melding gemaakt van de mogelijkheid, dat de aangesproken fabrikant zich op overmacht beroept. Niettemin meen ik, dat een dergelijk
beroep tot opheffing van aansprakelijkheid van de producent dient
te leiden. Men denke aan het geval, dat een terroristengroep Ievens753

middelen met vergif bespuit. M.i. zou het dan volstrekt onredelijk
zijn op de producent van die levensmiddelen een produktenaansprakelijkheid te leggen.
Aan deze verweren kunnen nog worden toegevoegd de overige verweren, zoals deze blijken uit artikel7 EG-Richtlijn en artikel1407a Ned.
ontwerp:
14. De aangesproken producent heeft het produkt niet in het verkeer
gebracht. Hieronder is mede het geval begrepen, dat het produkt in
de testfase slechts aan een gering aantal geselecteerde personen
beschikbaar is gesteld; vgl. Memorie van Antwoord p. 15; ook is
hieronder begrepen het geval, dat de producent juist schade veroorzaakt door het produkt niet in het verkeer te brengen; men denke aan
het geval, dat de electriciteitsproducent de levering van electriciteit,
bijv. we gens kabelbreuk, tijdelijk laat stagneren; hoewel uit die
stroomonderbreking grote schade kan voortvloeien, is de electriciteitsproducent daarvoor niet aansprakelijk omdat hij niet het produkt in het verkeer heeft gebracht.
15. De producent bewijst, dat het produkt nog niet gebrekkig was,
toen hij het in het verkeer bracht; pas bij een van de volgende
schakels in de distributieketen is het gebrek ontstaan(17).
16. Het produkt is het resultaat van huisv lijt (,,doe-het -zelf' ') en was
noch voor de verkoop of voor enige andere vorm van verspreiding
met een economisch doel van de producent vervaardigd en is evenmin
vervaardigd of verspreid in het kader van uitoefening van zijn
beroep; hieruit blijkt, dat de bescherming van de consument zo ver
gaat, dat ook de producerende consument (,de prosument") in
bescherming wordt genomen, indien zijn (aan een vriend verkochte)
produkt van huisvlijt gebrekkig blijkt te zijn en daardoor schade
veroorzaakt.
17. Het gebrek is een gevolg van het feit, dat het produkt in overeenstemming is met dwingende overheidsvoorschriften. M.i. zijn daaronder ook Warenwetbesluiten te begrijpen. Het is mij dan ook
onduidelijk, waarom de Minister in de Memorie van Antwoord
(p. 17) de vraag, of ook keuringsvoorschriften onder dwingende
overheidsvoorschriften zijn te verstaan, ontkennend beantwoordt.
Indien een Warenwetbesluit een fout bevat, waardoor bij naleving
(17) Het Duitse Bundesgerichtshof heeft in zijn recente arrest van 5 september 1988, VI ZR
91/87, anticiperend op de totstandkoming van een Duitse wet tot aanpassing aan de EG-richtlijn, reeds beslist, dat, terwijl de benadeelde moet bewijzen, dat het produkt gebrekkig was
ten tijde van de schade, de aangesproken producent belast is met het bewijs, dat het produkt
niet gebrekkig was, toen hij het in het verkeer bracht.
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daarvan een gebrekkig produkt ontstaat, is de producent niet aansprakelijk. Omgekeerd: het opvolgen van een (correct) Warenwetbesluit sluit niet uit, dat het produkt nietteming gebrekkig is(18). Indien
in verschillende Ianden uiteenlopende technische eisen gelden, waaraan een produkt moet voldoen, en de producent er rekening mee
moet houden, dat zijn produkt in die verschillende landen zal worden
ingevoerd, dient zijn produkt cumulatief aan die uiteenlopende
technische eisen te voldoen; indien die eisen onderling tegenstrijdig
zijn, of indien een producent niet rekening behoeft te houden met
doorvervoer naar derde (EG) Ianden, kan de producent aan het
verwijt een gebrekkig produkt (indirect) in het verkeer te hebben
gebracht ontsnappen door in de gebruiksaanwijzing te vermelden,
aan de technische eisen van welke Ianden het produkt voldoet.
18. De aangesprokene is de fabrikant van een onderdeel, waarvan
het gebrek is te wijten aan het antwerp van het produkt, waarvan
het onderdeel een bestanddeel vormt; of het gebrek is te wijten aan
de instructies, die door de fabrikant van het produkt zijn verstrekt.
In het algemeen is de Iicentienemer producent, de licentiegever niet,
tenzij het hiervoor onder 8 gestelde toepasselijk is. De keerzijde van
deze medaille is, dat ook iemand als prpducent, belast met een
produktenaansprakelijkheid, kan worden beschouwd, wanneer deze
zelf niets heeft geproduceerd of geassembleerd maar ermede heeft
volstaan aan verscheidene toeleveranciers en fabrikanten van onderdelen, grondstoffen en halffabrikaten instructies te geven omtrent de
wijze van vervaardiging.
De rij van verweermiddelen lijkt indrukwekkend maar bij nader
inzien kan de producent daaraan minder steun ontlenen dan hem lief
zou zijn. In de eerste plaats hebben vele verweren betrekking op
situaties, die zich in het betrokken geval niet vaak zullen voordoen.
In de tweede plaats, ook in die gevallen, die op de aansprakelijk
gestelde producent toepasselijk zijn, zoals in de hiervoor onder
nos. 4, 11, 14 en 15 genoemde gevallen, zal de producent vaak niet
slagen in het op hem rust ende bewij s. In het onder 15 genoemde geval
kan de aangesproken producent trachten hetzij het bewijs te leveren,
dat het betrokken product zonder gebrek was toen hij het in het
verkeer bracht (slechts mogelijk bij bijvoorbeeld door een chassisno.
ge1ndividualiseerd en in een document vastgelegde eindcontrole per
product), hetzij (bijv. via een neutraal expertisebureau of onderzoekinstelling, zoals in Nederland TNO) het bewijs, dat de gehele serie
(18) Vgl. SNIJDERS, G.M.F., Produktveiligheid en aansprakelijkheid, diss. Utrecht 1987, Serie
Consument en recht, dee! 2, Deventer, Kluwer, 1987.
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het later bij een exemplaar geconstateerde gebrek niet bezat, toen het
in het verkeer werd gebracht (Coca-cola met een later toegevoegd
vergif in Duitsland). Slaagt de aangesproken producent in dit bewijs,
dan kan de in het ongelijk gestelde eisende consument veroordeeld
worden in de proceskosten, waaronder mede begrepen de kosten van
het expertiserapport, en tot vergoeding van de schade door de
publiciteit en tijdelijke omzetderving.
9. Slotsom

De aansprakelijkheid voor schade door gebrekkige produkten werkt
in beginsel slechts repressief, al zal van die verhoogde aansprakelijkheid jegens personen en consumenten ook een preventieve werking
uitgaan. Beter is echter het afwentelen of voorkomen van schade. In
dit opzicht is van belang de (in Nederland niet verplicht te stellen)
verzekeringsmogelijkheid, ook tegen schade door ,productreca11"(19), en een integrale kwaliteitszorg. Aldus kom ik tot de
volgende praktische raadgevingen:
1. De leverings- en betalingsvoorwaarden van consumentenprodukten dienen te worden herzien, omdat in de toekomst nietig zullen zijn
clausules tot uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid, tenzij de
gevolgschade niet betrekking heeft op personen of op prive-goederen. Indien de benadeelde consument zijn contractuele wederpartij
aansprakelijk stelt en deze niet gebruik kan of wil maken van het in
par. 8 onder 9 genoemde verweer, kan deze geen beroep doen op een
in het contract opgenomen exoneratieclausule, omdat het dwingend
rechtelijk verbod daarvan (art. 12 EG-Richtlijn) prevaleert als lex
specialis boven de regeling van het contractenrecht.
2. Het aanbrengen van een handelaarsmerk kan leiden tot een producentenaansprakelijkheid.
3. Overdrijving in reclame omtrent de veiligheid van een produkt
maakt een veilig produkt gebrekkig.
4. Nodig is een goede administratie betreffende de herkomst van
onderdelen en van grondstoffen en betreffende de bestemming van
de eindprodukten. Indien de benadeelde consument zijn contractuele
wederpartij aansprakelijk stelt en deze niet gebruik kan of wil maken
van het in par. 8 onder 9 genoemde verweer, kan deze geen beroep
doen op een in het contract opgenomen exoneratieclausule, omdat
(19) Zie hieromtrent Prof. STORM, P.M., Product recall, Het terugroepen van gevaarlijke
produkten, inaug. orat. Nijenrode, Deventer, Kluwer, 1985.
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het dwingendrechtelijke verbod daarvan (art. 12 EG-Richtlijn prevaleert als lex specialis boven de regeling van het contractenrecht.
5. Gewenst is een verzekering, ook voor schade door productrecall.
6. Gezorgd moet worden voor een integrale kwaliteitszorg, vanaf het
begin dat een grondstof of onderdeel in de fabriek binnenkomt tot
het einde, waarbij het eindprodukt de fabriek verlaat.
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SOMMA IRE
La proposition de loi deposee aux Pays-Bas pour !'adaptation de la legislation ala
directive europeenne du 25 juillet 1985 relative ala responsabilite du fait des produits
defectueux suit en principe fidelement le texte de cette directive.
Les Pays-Bas utilisent les trois derogations permises par la directive pour proposer,
en premier lieu, que les producteurs de matieres n'ayant subi aucune transformation
dans le domaine de !'agriculture, de l'elevage et de la pecherie echappent a la
responsabilite du fait des produits, en second lieu, que le producteur puisse invoquer
les risques dits de developpement pour s'exonerer de sa responsabilite et, en
troisieme lieu, qu'aucune limite de montants ne soit fixee aux Pays-Bas en ce qui
concerne les dommages aux personnes.
Pour les dommages aux biens essentiellement destines a l'usage ou a la consommation prives, les Pays-Bas donnent a la franchise de 500 ecus la portee d'un seuil
d'indemnisation et non d'un montant a deduire en tout cas de l'indemnite due.
Ainsi, la victime ayant subi un dommage de 1.260 florins ne recevra indemnite; si
son dommage est de 1.270 florins, elle en sera entierement indemnisee. La question
se pose de savoir si cette interpretation est conforme ala directive europeenne. Dans
d'autres pays, la franchise est souvent con~ue comme un montant non indemnisable:
un dommage de 1.270 florins y donnerait lieu des lors a une indemnite de 1.270 1.265 = 5 florins.
Le Conseil des Ministres des C.E.E. n'ayant realise qu'une harmonisation assez
restreinte, il subsistera un nombre assez eleve de divergences nationales en ce qui
concerne, par exemple, le droit de recours interne entre plusieurs personnes (morales
oujuridiques) assumant toutes solidairement une responsabilite du fait des produits;
le droit de recours de l'assureur prive ou social contre le producteur et les personnes
y assimilees devrant supporter une responsabilite du fait des produits; la reparation
du dommage moral; les regimes particuliers afferents a certains produits tels les
produits pharmaceutiques; les regles de droit commun en matiere de responsabilite
contractuelle ou extra-contractuelle. Ces regles de droit commun conservent leur
importance dans tous les cas ou la loi relative ala responsabilite du fait des produits
n'est pas ou n'est plus applicable. 11 en est ainsi notamment: pour les services
defectueux; pour les degats a des instruments professionnels ou autres dommages
professionnels; pour les dommages causes par des matieres premieres agricoles
n'ayant subi aucune transformation; pour les dommages causes par la prestation
defectueuse d'un commer~ant indiquant l'identite du producteur ou fournisseur du
produit; pour les dommages survenus 10 ans apres le moment de la mise en
circulation du produit; pour l'action en reparation introduite plus de 3 ans apres
la date a laquelle le consommateur aurait pu l'introduire.
La directive CEE n'a pas d'effet direct dans les pays, tels que les Pays-Bas et la
Belgique, qui n'ont pas promulgue, au 1er aoiit 1988, leur loi portant adaptation
a cette directive; on peut cependant prevoir que la jurisprudence lui donner a un effet
anticipatif en ce sens que le juge sera plutot enclin a admettre une responsabilite
basee sur le risque cree par le producteur.
L'application de la loi relative a la responsabilite du fait des produits, apres sa
promulgation, suscitera des problemes d'interpretation dont la solution devra
venir, en derniere instance, de la Cour de Justice des C.E. a Luxembourg; Parmi
ces problemes figment notamment les questions ci-apres:
- quelle est la delimitation exacte entre biens et services?
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- queUe est Ia frontii:re entre matieres premieres agricoles qui ont ou n'ont pas
subi une transformation?
- quand est-il question de risques de developpement?
- qui rend un produit defectueux Iorsqu'apres etre passe dans un autre pays des
C.E., ce produit n'est pas pourvu d'un mode d'emploi dans Ia langue de ce pays?
Ie consommateur reclammant indemnisation doit-il non seulement rapporter Ies
trois preuves citees dans Ia directive (a savoir: I' existence du defaut au moment ou
Ie dommage a ete cause, !'importance du dommage et Ie lien de causalite entre Ie
defaut et Ie dommage; ces trois elements de Ia charge de Ia preuve incombant au
consommateur ne sont au demeurant pas mentionnes expressement dans Ia Ioi des
Pays-Bas, une telle mention y ayant ete jugee superflue au regard du droit general
de Ia preuve), mais egalement Ia preuve que Ie producteur mis en cause fait partie
de Ia chaine de production ayant amene Ie produit en cause chez Ie consommateur?
- quand un produit a-t-il ete mis en circulation, par exemple en cas de mise a Ia
disposition de tiers pour essai ou experimentation?
- Ie producteur mis en cause peut-il egalement invoquer Ia force majeure alors que
Ia directive ne Ie prevoit pas?
- quand celui qui appose sa marque ou tout autre signe distinctif sur Ie produit
se presente-t-il comme producteur? Suffit-il, par exemple, d'une mention comme
,produit de France"?
- quelle est !'incidence d'un label de qualite ou autre certificat, octroye par un
organisme de droit public ou analogue, sur Ia responsabilite de faut des produits?
L'article s'acheve par six recommandations pour Ia pratique.

SUMMARY
The Draft Netherlands Law incorporating the EEC Directive of 25/7/1985 on
product liability has, in principle, followed the wording thereof very closely. The
directive allows three exceptions, and the Netherlands have used these in such a way
that producers of non-processes raw materials in agriculture, livestock production
and fisheries are left outside the scope of product liability, that producers may
invoke the so-called ,development risk" in order to evade liability, and that The
Netherlands have introduced no limits on the amounts of compensation payable to
the victims of damage caused. As regards damage to objects used mainly in the
home, The Netherlands have interpreted the 500 ECU franchise in such a way that
it constitutes a threshold and not a tax-deductible item: thus anyone incurring
damage amounting to 1 260 guilders will obtain no compensation, whereas anyone
incurring damage amounting to 1 270 guilders shall be compensated for the full
amount. It is legitimate to ask the question whether this interpretation is consistent
with the EEC directive, since in other member states the franchise is often regarded
as a tax-deductible item: consequently, where damage amounting to 1270 guilders,
the compensation would merely to 1270 - 1265 = 5 guilders.
The EEC Council of Ministers having achieved harmonisation on a fairly low level,
a great number of national differences wiii subsist, such as, for example, those
concerning the right of recovery between various (legal) persons who are jointly and
severally liable for product liability, those concerning the right of recovery by the
private and social insurer against the producers, and those who are placed on an
equal footing with them, who are subject to product liability, those concerning
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smart-money, those concerning specific rules relating to specific products, such as
pharmaceuticals, and those concerning the rules of ordinary law on the subject of
unsatisfactory performance and illicit actions. These rules of ordinary law remain
significant in all cases where the Product Liability law does not apply or no longer
applies, as for example in the case of damage caused by defective services, damage
caused to business tools or other business damage, damage caused by non-processed
agricultural materials, damage caused by the unsatisfactory of a trader who blames
his foreman, damage which is incurred after a period of ten years following the
marketing of the product, or in the case of claims instituted after three years
following the date on which the consumer could have brought the action.
In those countries, such as The Netherlands and Belgium, which on 1/8/1988 had
not yet introduced measures aimed at adjusting their legislation on this Directive,
the latter has no direct effect. However, it is confidently expected that, where it is
possible for the courts to confer anticipatory effect on such directives, they will be
inclined to accept the risk liability on the part of the producer.
When the product Liability Law will need to be interpreted following its adoption,
problems of interpretation will arise, to which the EEC Court of Justice in Luxembourg will be called upon to give preliminary rulings. Such problems will include
inter alia:
(a) Where is the exact line to be drawn between goods and services?
(b) What is the exact distinction between processed and non-processed agricultural
raw materials?
(c) In what circumstances do development risks occur?
(d) What renders a product defective if, having been exported to a third EEC
Member State, it is not accompanied by instructions in the language of the country
concerned?
(e) Must the consumer who claims compensation furnish proof not only of the three
elements described in the EEC directive (i.e. that the product was defective at the
time when the damage was caused, the extent of the damage and the causal link
between defect and damage; these three component parts of the onus of proof which
rests on the consumer have no seperate mention in the Netherlands Law, because
this was deemed unnecessary in the light of the general law of evidence), but also
of the circumstance that the producer against whom the action is brought is part
of the distribution chain from which the consumer has acquired the product?
(f) When has a product been placed on the market- e.g. is this not the case where
the product has been placed at the disposal of third parties for the purposes of
sampling?
(g) Is the producer against whom the action is brought able to invoke force majeure
even though the directive makes no mention thereof?
(h) In what circumstances can the behaviour of the person who attaches his trade
mark or any other distinctive mark to his product be said to be that of a producer
- does a mention such as ,produit de France", for example, suffice?
(i) What is the significance of a hallmark or any other certificate conferred by public
or semi-public authorities for product liability?
Finally, six counsels are given to for the benefit of practitioners.
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ZUSAMMENFASSUNG
Die in den Niederlanden eingereichte Gesetzvorlage zu Anpassung der europili.schen
Richtlinie vom 25. Juli 1985 hinsichtlich der Produktenhaftung folgt im Prinzip
genau den Text der Richtlinie. Diese Richtlinie laBt drei Abweichungen zu; das hat
in den Niederlanden als Anwendungsbereich gegeben daB der Vorschlag gemacht
wurde Produzenten unbearbeiteter Rohstoffe im Bereich der Landwirtschaft, der
Viehzucht und der Fischerei auBerhalb der Produktenhaftung zu halten, daB sich
ein Produzent auf ein sogenanntes Entwicklungsrisiko zu seiner Befreiung berufen
darf und daB die Niederlande keine Beschrankungen in Betragen einfiihrt was
Personenschaden betrifft.
Hinsichtlich de Sachschaden, in der Hauptsache bestimmt und angewendet in
Privathaushalten, haben die NiederIande den Freibetrag von 500 Ecu so aufgefaBt,
daB dies eine Schwelle ist und kein Abzugsbetrag: Wer hfl. 1260 Schaden erleidet,
bekommt keinen Schadenersatz, wer hfl. 1270 Schaden erleidet, bekommt die voile
Entschiidigung; es bleibt die Frage ob diese Erklarung der europaischen Richtlinie
entspricht; in anderen Landern wird der Freibetrag oft als ein Abzugsbetrag
aufgefaBt; bei einem Schaden von hfl. 1270 bekame man also nur entschadigt: hfl.
1270 - hfl. 1265 = hfl. 5.
Weil der Ministerrat der EG nur auf sehr niedriger Ebene eine Harmonisierung
erreicht hat, wird es weiter noch eine erhebliche Menge von nationalen Unterschieden geben, etwa der interne RegreB zwischen verschiedenen (Rechts)personen die
aile namentlich mit einer Produktenhaftung belastet sind, oder etwa der RegreB des
privaten und des sozialen Versicherers auf den Produzenten und die ihm gleichgesetzten, die mit einer Produktenhaftung belastet sind oder etwa der Ersatz von
Schmerzengeld oder die Sonderreglungen fiir gewisse Produkte sowie Pharmaka
und etwa die Reglung des Gemeinschaftsrechtes im Bereich der Fehlleistungen und
des widerrechtlichen Tatbestandes. Diese Regelung des Gemeinschaftsrechtes behalt
seine Bedeutung in allen Fallen, in denen das Gesetz hinsichtlich der Produktenhaftung nicht oder nicht mehr anwendbar ist, wie bei Schaden durch mangelhafte
Dienstleistungen, Schaden an Betriebsmitteln, oder anderen Betriebsschaden, bei
Schaden durch unbearbeitete landwirtschaftliche Rohstoffe, bei Schaden durch
Fehlleistung eines Handlers der seinen Vordermann nennt, und bei Schaden nach
einem Verlauf von 10 Jahren, nachdem das Produkt vermarktet wurde, oder bei
einer Klage die spater als 3 Jahre geltend gemacht wird, nachdem der Konsument
die Forderung hatte einreichen konnen.
Die EG-Richtlinie hat in den Landern sowie in den Niederlanden und Belgien, die
am 1. August 1988 noch kein Gesetz zur Anpassung an diese Richtlinie eingefiihrt
hatten, keine direkte Ausiibung; dennoch kann erwartet werden, daB dieser Richtlinie insofern eine antizipierende Wirkung in der Rechtspflege kann zugekannt
werden, in dem Sinne, daB der Richter eher dazu neigen wird die Risikohaftung des
Produzenten zu akzeptieren.
Bei der Anwendung des Gesetzes hinsichtlich der Produktenhaftung werden nach
der Einfiihrung des Gesetzes Interpretierungsschwierigkeiten entstehen, die in letzter
Instanz das EG-Gerichtshof in Luxemburg entscheiden werden muB.
Zu diesen Problemen gehorten u.a. folgende Fragen:
- Welche ist die richtige Abgrenzung zwischen Giitern und Dienstleistungen?
- Was ist die Grenze zwischen bearbeiteten und unbearbeiteten landwirtschaftlichen Rohstoffen?

761

- Wann ist die Rede von Entwicklungsrisiken?
- Wer macht ein Produkt mangelhaft, wenn es nach Durchtransport in ein drittes
EG-Land von einer in der Sprache des Landes geschriebenen Gebrauchanweisung
nicht versehen ist?
- Mull der Konsument der eine Schadenklage einreicht, nicht nur die drei in der
EG-Richtlinie genannten Beweise liefern (daB das Produkt zu Zeit der Beschadigung
mangelhaft war, den Umfang der Schiiden und den ursachlichen Verband zwischen
dem Mangel und den Schiiden; diese drei Unterteile dieser auf dem Konsumenten
ruhenden Beweislast werden iibrigens nicht einzeln in dem niederliindischen Gesetz
genannt, weil dies im Licht des allgemeinen Beweisrechtes unnotig geachtet wird)
sondern auch den Beweis daB der angesprochene Produzent zu der Vertriebskette
gehort, woraus der Konsument das Produkt bezogen hat?
- Wann ist ein Produkt in den Handelsverkehr gebracht worden, etwa nicht wenn
es fiir eine Probenahme Dritten zur Verfiigung gestellt ist?
- Steht es dem angesprochenen Produzenten frei sich auch auf Ubermacht zu
berufen, obwohl die Richtlinie solches nicht erwiihnt?
- Wann benimmt sich derjenige der seine Marke oder ein anderes Unterscheidungszeichen auf dem Produkt anbringt sich als Produzent; gilt dazu als geniigend
die etwaige Erwiihnung ,produit de France"?
- Welchen Einflull hat eine von einem Offentlichrechtlichen oder halb-Offentlichrechtlichen Organ verliehene Warenmarke oder ein anderes Zertifikat auf die
Produktenhaftung?
Zum SchluB werden 6 Ratschliige fur die Praxis gegeben.
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