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I. Inleiding 

1. De richtlijn van 25 juli 1985 heeft tot gevolg gehad dat de 
ondernemingen zich meer bewust zijn geworden van de aansprake
lijkheid die zij kunnen dragen ingeval hun produkt een defect ver
toont en schade veroorzaakt. 
Vermits het in de industrie tot nog toe een wijd verspreid gebruik is 
om zijn aansprakelijkheid binnen bepaalde perken te houden, gaat 
men thans ook op zoek naar de mogelijkheden om de aansprakelijk
heid die uit de richtlijn voortvloeit te beperken. 
De reden hiervoor lijkt dubbel te zijn: 
a) Ondanks het feit dat de richtlijn op middellapge termijn hoogst
waarschijnlijk niet zal leiden tot Amerikaanse toestanden inzake 
product liability(1) verzwaart zij toch het aansprakelijkheidsregime 
waaraan de fabrikant onderworpen is. 
b) Het aantal mogelijk aansprakelijke personen (ondernemingen) 
wordt door de richtlijn in die mate opgedreven(2) dat elkeen probeert 
om zijn aansprakelijkheid te beperken in verhouding tot zijn werke
lijke bijdrage in de totstandkoming van het betrokken produkt. 

2. Gewoonlijk werd de aansprakelijkheid van de fabrikant beperkt 
door een aantal bepalingen in de contractvoorwaarden (algemene 
verkoopvoorwaarden). Zulke standaardvoorwaarden stelden tot op 
heden weinig problemen. 
Als voorbeeld hiervan kunnen de ,Algemene voorwaarden voor 
levering van investeringsgoederen'', opgesteld door de Economische 
Commissie voor Europa van de UNO, aangehaald worden(3). 
Uit een onderzoek van Orgalime(4) in 1983 is gebleken dat de 
clausules uit deze voorwaarden die de aansprakelijkheid van de 
fabrikant beperken, in de Westeuropese Ianden geen aanleiding 
hebben gegeven tot noemenswaardige moeilijkheden(5). 
Het nadeel van dergelijke clausules is echter dat zij enkel uitwerking 
hebben tussen contracterende partijen. 

(1) Zie over de product liability crisis: ,Report of the Tort Policy Working Group on Causes, 
Extent and Policy Implications of the current crisis in Insurance Availability and affordabili
ty", February 1986. 
(2) Zie art. 3 van de richtlijn. 
(3) Deze voorwaarden zijn bekend onder het publikatienummer ECE 188. 
(4) Organisme de Liaison des Industries Metalliques Europeennes, Brussel. 
(5) ,Validite des Conditions E.C.E. en Europe occidentale", uitgegeven door Orgalime, 
Stassartstraat 99, 1050 Brussel. 
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Tegenover de derden bleven deze clausules meestal onwerkzaam. 
Bij de toepassing van de richtlijn , ,Produktaansprakelijkheid'' dreigt 
deze situatie echter te veranderen. 
De richtlijn bepaalt immers zelf dat de aansprakelijkheid van de 
fabrikant (zoals gedefinieerd in art. 3 van de richtlijn) niet kan 
beperkt of uitgesloten worden ten aanzien van het slachtoffer door 
een clausule van beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid(6). 
Daarenboven maakt de richtlijn echter geen onderscheid naargelang 
het slachtoffer van het defecte produkt de medecontractant van de 
fabrikant (verkoper) van het produkt is of een derde(7). 
Vooral eerstgenoemde bepaling heeft ertoe geleid dat men op zoek 
is gegaan om zich, door middel van de algemene voorwaarden en 
binnen de mogelijkheden die door de richtlijn geboden worden, in 
te dekken tegen de risico's die door de EG-wetgeving gecreeerd 
worden. 

3. De pogingen die op dit vlak ondernomen worden, kunnen inge
deeld worden in vier categorieen: 
1) In de keten van mogelijk aansprakelijke personen tracht men zijn 
aansprakelijkheid op zijn voorganger af te wentelen (vrijwarings
clausules). 
2) Daar waar mogelijk zal de eerste in de reeks van mogelijk aanspra
kelijke personen door middel van exoneratieclausules zijn aanspra
kelijkheid op de volgende trachten af te wentelen. 
3) Door middel van de algemene contractvoorwaarden probeert men 
de door de richtlijn toegelaten verweermiddelen(8) op een voor de 
fabrikant zo gunstig mogelijke marrier aan te wenden. 
4) In de internationale koopovereenkomsten wordt meer en meer 
gezocht naar het voordeligste rechtsstelsel inzake produktaansprake
lijkheid. Niet aileen de zogenaamde opties in de richtlijn, maar ook 
de nationale wetten houdende de implementering van de richtlijn 
bieden in deze context nog mogelijkheden. 
Aldus heeft de richtlijn inzake produktaansprakelijkheid ook een 
invloed op contractvoorwaarden die op het eerste gezicht niets met 
de richtlijn vandoen hebben. Er zal in deze context meer en meer aan 
forumshopping en rechtskeuze gedaan worden. 

(6) Art. 12 van de richtlijn. 
(7) FALLON, M., ,L'adaptation de Ia responsabi!ite du fait des produits a Ia directive 
europeenne du 25 juillet 1985", R.G.A.R., 1987, nr. 11.245. 
(8) Art. 7 van de richtlijn. 
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4. Deze vier categorieen worden hierna toegelicht. 
Vooraleer deze vier mogelijkheden te bespreken dringen zich twee 
bedenkingen op: 
a) lngevolge de bepaling van artikel 6(9) van de richtlijn zullen de 
bepalingen van de algemene voorwaarden die betrekking hebben op 
de aansprakelijkheidsbeperkingen slechts een secundaire rol spelen. 
Zij zullen immers deel uitmaken van een ge'integreerd systeem van 
risico-management waarin het kwaliteitsbeheer een voorname rol zal 
spelen. Het kwaliteitsbeheer kan gesteund worden op de internatio
nale normen en handleidingen die terzake door de International 
Standardization Organisation werden uitgewerkt(lO). De technische 
aspecten en het preventief ingrijpen zullen dan ook meer en meer 
voorrang op de juridische aansprakelijkheidsbeperkingen krijgen. 
In dit verband moet opgemerkt worden dat de wetgever zelf vaker 
gaat ingrijpen in deze twee aspecten. 
Het kan hier volstaan om twee voorbeelden te citeren. 
In de eerste plaats kan het voorstel van richtlijn van de EEG-Com
missie over de veiligheid van machines aangehaald worden(ll). 
In de voorgestelde reglementering tracht de Commissie de technische 
criteria en kenmerken op te sommen waaraan machines moeten 
voldoen willen zij aan de algemene vereiste van veiligheid(12) vol
doen. 
Als tweede voorbeeld kan het initiatief van de Belgische Raad voor 
het Verbruik vermeld worden. In zijn advies van 29 juni 1988 
betreffende de modaliteiten van een preventieve wetgeving aangaan
de de veiligheid van de verbruikers wordt gepleit voor een preventieve 
reglementering inzake de veiligheid van produkten. 
Alhoewel zulke initiatieven in principe kunnen toegejuicht worden, 
dringt zich toch een waarschuwing op. Het bepalen in een reglemen
tering van de technische criteria waaraan bepaalde produkten moeten 
voldoen willen zeals , , veilig'' bestempeld worden, kan de technologi
sche ontwikkeling afremmen vermits de reglementering enerzijds 
onvermijdelijk op de techniek zal achterblijven en zij anderzijds op 

(9) Art. 6: ,1. Een produkt is gebrekkig wanneer het niet de veiligheid biedt die men 
gerechtigd is te verwachten, aile omstandigheden in aanmerking genom en, met name: ... ". 
(10) Zie de documenten ISO 9000, ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 en ISO 9004. 
(11) Zie: ,Voorstel voor een Richtlijn inzake de onderlinge aanpassing van de Wetgevingen 
der Lidstaten betreffende machines", PBEG nr. C 29 van 3 februari 1988, p. 1 e.v. en PBEG 
nr. C 214 van 16 augustus 1988, p. 23 e.v. 
(12) Er weze aan herinnerd dat in de richtlijn ,Produktaansprakelijkheid" gedefinieerd wordt 
naar de veiligheid van het produkt. 
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bepaalde punten zo detaillistisch wordt dat zij weinig ruimte voor 
vernieuwing laat. Tenslotte moet in dit verband aangestipt worden 
dat zulke reglementering, of ze nu Europees of louter nationaal is, 
een concurrentievoordeel kan toekennen aan de buitenlandse (niet
Europese of niet-nationale) industrie vermits deze niet aan de betrok
ken reglementering is onderworpen. Vermits de gebruiker van het 
produkt daarenboven kan ingrijpen op het door hem aangekochte 
produkt ware het meer aangewezen de veiligheidsvereisten eerder te 
doen naleven door de gebruiker van het produkt dan door de 
fabrikant of de verkoper van het produkt, zeker in het geval van 
investeringsgoederen(l3). 
b) Ook de rol van de technische normen (uitgewerkt door de officiele 
normalisatieorganismen) zal toenemen. Zij zullen immers mee in 
aanmerking genomen worden om de veiligheid van een produkt te 
bepalen. 
De technische normen zullen eveneens mee de stand van de weten
schap en de techniek bepalen van het ogenblik waarop het produkt 
in omloop werd gebracht. 
In die zin kunnen zij een van de verweermiddelen van de fabrikant 
helpen bepalen, nl. het ontwikkelingsrisico. 
De verwijzing in het contract naar eventuele toepasselijke technische 
normen zal dan ook zeer belangrijk worden, temeer daar er voor de 
toeleverancier een grond tot outlasting van aansprakelijkheid kan uit 
voortvloeien(14). 

* * * 

II. De vrijwaringsclausules 

5. Vrijwaringsclausules worden vooral aangewend door de fabri
kant van een eindprodukt tegenover zijn toeleverancier. 
Door middel van deze contractvoorwaarden tracht de fabrikant van 
het eindprodukt de aansprakelijkheid waaraan hij niet kan ontsnap
pen tegenover de gebruiker van het produkt te beperken(15). 
Deze clausules worden op dit ogenblik vooral gebruikt door Duitse 
en Oostenrijkse(16) eindproducenten tegenover hun toeleveranciers. 

(13) Dit is het systeern dat thans wordt toegepast in het A.R.A.B. 
(14) Art. 7 (f) van de richtlijn. 
(15) Artikels 1, 8 en 12 van de richtlijn. 
(16) Oostenrijk heeft sinds 1 ju!i 1988 een wet ingevoerd die praktisch volledig gekopieerd is 
op de EG-richtlijn (Wet van 21 januari 1988-Bundesgezetsblatt 99 van 1988). 
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Als voorbeelden kunnen volgende clausules geciteerd worden: 
Voorbeeld 1 
Die Einfi.ihrung der verschuldensunabhangigen Haftung und der 
Beweislastumkehr zwingt uns auch entsprechende Anforderungen an 
unsere Zulieferer zu stellen. 
Wir bitten Sie daher, uns folgende Punkte schriftlich zu bestatigen: 
1. Sie i.ibernehmen in vollem Umfang die Produkthaftung gegeni.iber 
uns und unseren Kunden fi.ir alle bereits gelieferten und noch zu 
liefernden Teile und Waren. 
2. Sie beziehen, be- und verarbeiten nur Produkte oder stellen Teile 
her, bei den en der Hersteller der Rohstoffe, Halb- und Fertigfabrika
te eindeutig feststellbar ist. 
3. Sie fi.ihren den Nachweis, dass di.ir Sie eine Betriebshaftpflicht mit 
einer erweiterten Produkthaftpflichtversicherung und mit welcher 
Deckungssumme besteht. 
Ihre Besti:itigung erwarten wir zuri.ick durch Unterschrift auf diesem 
Brief. 
Voorbeeld 2 
Das Inkrafttreten des Produkthaftungsgesetzes am 1. Juli 1988 erfor
dert, unsere Ihnen bekannten Einkaufsbedingungen insofern zu an
dern und zu erganzen, als Sie uns zusichern, uns als Vertreiber/Ver
arbeiter der von Ihnen zugekauften Teile im Falle eines entsprechen
den Schadens, verursacht durch Mangel an diesen Teilen, nach dem 
o. zitierten Gesetz schad- und klaglos zu halten, es sei denn, es ist 
nachweis bar, dass wir die Teile zweckentfremdet und nicht Ihren 
Betriebsvorschriften entsprechend eingesetzt haben. 
Sollten wir aus dem Titel des genannten Gesetzes in eines Prozess mit 
einem unserer Kunden verwickelt werden, stellen Sie uns alle techni
schen Unterlagen und Hilfestellungen, die zur ordentlichen Beweis
fi.ihrung als Entlastung notwendig sind, kostenlos zur Verfi.igung. 
Im Falle der Verurteilung unserer Firma oder eines Mitarbeiters bzw. 
Angehorigen in einem solchen Prozess i.ibernehmen Sie als Produzent 
oder Vertreiber der spezifischen Teile alle dadurch fi.ir uns aufgelau
fenen Schadenersatzanspri.iche und Kosten. 

6. Uit deze voorbeelden kunnen een aantal gevolgtrekkingen ge
haald worden. 
1. De producenten van eindprodukten trachten onder het mom van 
de nakende (of reeds doorgevoerde) wetswijzigingen grotere garan
ties van hun toeleveranciers los te krijgen. 
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a) Hierbij verliest men uit het oog dat de richtlijn slechts een aantal 
vorderingen en mogelijkheden ten voordele van de gelaedeerde in
voert en daarentegen de relatie tussen de mogelijk aansprakelijke 
personen onaangetast laat. lngevolge artikel5 van de EEG-directieve 
wordt het verhaalrecht tussen de verschillende aansprakelijke perso
nen naar nationaal recht geregeld. 
Dit houdt dus in dat, naar Belgisch recht althans, de gebruikelijke 
exoneratieclausules tussen toeleverancier en eindproducent geldig 
blijven. Hier moet er echter op gewezen worden dat deze clausules 
van aansprakelijkheidsbeperking die tussen toeleveranciers en eind
producent zouden zijn bedongen, niet tegenstelbaar zullen zijn aan 
de gelaedeerde die zich op de bepalingen van de richtlijn beroept (zie 
echter verder nr. 10). 
b) Men houdt evenmin rekening met het feit dat de toeleverancier 
tegenover de schadelijder kan beschikken over een aantal verdedi
gingsmiddelen. Deze worden opgesomd in artikel 7 van de richtlijn 
en zijn dezelfde dan diegene waarover de producent van het eindpro
dukt kan beschikken. 
De geciteerde voorbeelden (zoals andere clausules die nu reeds in de 
praktijk gebruikt worden) schijnen een onvoorwaardelijke vrijwa
ringsplicht van de toeleverancier ten voordele van de producent van 
het eindprodukt in het contract op te nemen. 
2. Deze vrijwaringsclausules schijnen, althans in deze eerste aanpas
singsfase, de rechten van de verdediging aan te tasten. Inderdaad, 
in de thans gang bare vrijwaringsclausules wordt geen gewag gemaakt 
van het recht van de toeleverancier om tussen te komen in het geschil 
of het rechtsgeding tussen de eindproducent en de schadelijder. 
Theoretisch Iijken hier binnen het Belgisch rechtsbestel geen proble
men te rijzen gelet op de bepalingen van artikels 15 en 16 van het 
Gerechtelijk Wetboek waarbij een derde (hier de toeleverancier) de 
mogelijkheid geboden wordt om in een hangende procedure (vrijwil
lig) tussen te komen ter vrijwaring van zijn belangen. In de praktijk 
liggen de zaken echter anders. In de eerste plaats is het voor de 
toeleverancier (bvb. de Belgische onderneming) niet altijd mogelijk 
om ingelicht te zijn over een procedure die aan de gang is tussen de 
producent van het eindprocukt (bvb. een Duitse fabrikant) en de 
schadelijdende partij (bvb. een Portugese consument). Zelfs wanneer 
de toeleverancier op een bepaald ogenblik verneemt dat zulk een 
geschil hem kan aanbelangen, dan nog is het twijfelachtig dat hij 
tijdig in het in den vreemde gevoerde proces volgens een hem onbe
kende procedure kan tussenkomen. Deze tussenkomst is zeker hypo-
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thetisch wanneer men weet dat in gevallen van produktaansprakelijk
heid zeer dikwijls volgens verkorte rechtsplegingen (kortgeding) ex
perten worden aangesteld om verslag uit te brengen. 
Dat deze problematiek ook sterk verwant is met de verder te behande
len vragen inzake toepasselijk recht en bevoegde rechtbank is duide
lijk. 
3. De producenten van eindprodukten trachten de toeleveranciers 
aan strengere verplichtingen dan bepaald in de richtlijn, te onderwer
pen. 
Deze strengere verplichtingen kunnen opgesplitst worden in twee 
categorieen: 
a) In de eerste plaats verplicht men de toeleveranciers een aantal 
praktische werkwijzen aan te nemen en een aantal informaties aan 
de opdrachtgever (de producent van het eindprodukt) te verschaffen. 
Daar waar kan gesteld worden dat de eerste maatregelen nog in het 
belang van de toeleverancier kunnen spelen (het is immers in zijn 
belang om zeer nauwkeurig te weten van wie hij bepaalde materialen 
heeft betrokken), kan de tweede verplichting, nl. het verstrekken van 
bepaalde informatie (technische bescheiden, enz.) tot wangebruiken 
leiden. De opdrachtgever kan op basis van deze contractuele bepalin
gen immers kosteloos alle details met betrekking tot de fabrikatie van 
onderdelen van zijn eindprodukt te weten komen. 
b) In de tweede plaats wordt de toeleverancier verplicht een verzeke
ring te onderschrijven. Hierbij verliest men een aantal belangrijke 
punten uit het oog: 
1° De richtlijn inzake produktaansprakelijkheid bevat geen stelsel 
van verplichte verzekering. 
2° Bepaalde risico's zullen door de verzekeringsmaatschappijen 
steeds uitgesloten worden zodat niet altij d een verzekeringspolis zal 
kunnen gesloten worden. 
3° De dekking die door de verzekering zal verleend worden, zal 
steeds beperkt zijn (naar aantal schadegevallen en bedragen). 
4. Tenslotte wordt in deze clausules geen gewag gemaakt van het feit 
dat artikel 7(f) van de richtlijn een bijzonder verweermiddel ten 
voordele van de toeleverancier invoert. De toeleverancier zal name
lijk niet aansprakelijk gesteld worden wanneer hij bewijst dat het 
gebrek van het produkt te wijten is aan de conceptie van het eindpro
dukt waarin de door de toeleverancier geproduceerde component 
werd gei:ncorporeerd of dat deze component werd gefabriceerd in 
overeenstemming met de instructies die hij van de producent van het 
eindprodukt heeft gekregen. 

770 



~===-==-=---::-::::__:-_:-=.::-==.:1_ -r~=.::o...:.=-~---- --- -=-------==------=-=-~-~ 

Deze lacune in de tot op heden aangetroffen voorbeelden doet een 
zeer belangrijke vraag rijzen in verband met de toepassing van 
artikel 7(f). 
Moeten de als voorbeeld gegeven clausules, gelet op hun absolute 
forrnulering op die wijze gei:nterpreteerd worden dat zij de toepassing 
van artikel 7(f) van de richtlijn uitsluiten, of kan de toeleverancier 
zich hoe dan ook op de bepaling van artikel 7(f) beroepen? Dit 
probleem kan aileen opgelost worden aan de hand van twee principes 
die totaal tegenstrijdig zijn. 
In de eerste plaats kan gesteld worden dat de EG-richtlijn inzake 
produktaansprakelijkheid niet mag beschouwd worden als een ,mi
nirnumrichtlijn"(17). Dit heeft tot gevolg dat noch de EG-lidstaten, 
noch de partijen de werking van de bepalingen van de richtlijn mogen 
of kunnen bei:nvloeden, laat staan beperken. Artikel 7(f) zou dan 
ook steeds door de toeleverancier mogen worden ingeroepen. 
In de tweede plaats moet echter opgemerkt worden dat het hier gaat 
om een relatie die buiten het toepassingsveld van de richtlijn werd 
geplaatst, nl. de relatie tussen de mogelijk aansprakelijke personen 
en het verhaalrecht van de ene mogelijk aansprakelijke persoon op 
de andere(18). 
Hier luidt de conclusie dat in de contractuele relatie eindproducent
toeleverancier, partijen vrij zijn om de bepalingen van de richtlijn 
al dan niet toe te passen of uit te sluiten. Bij gebreke aan een 
verwijzing naar artikel 7(f) van de richtlijn in de relatie eindprodu
cent-toeleverancier zal een vrijwaringsclausule ten voordele van de 
eindproducent meestal de toepassing van artikel 7(f) verhinderen. 
Deze vaststelling vindt steun in artikel 12 van de richtlijn waarin 
duidelijk bepaald is dat de aansprakelijkheid van de producent uit 
hoofde van de richtlijn niet kan beperkt of uitgesloten worden 
tegenover het slachtoffer. Op basis daarvan mag gesteld worden dat 
artikel 7(f) van de richtlijn door de toeleverancier steeds tegen de 
gelaedeerde kan ingeroepen worden vermits eerstgenoemde in het 
geval van artikel 7(f) tegenover het slachtoffer niet aansprakelijk is 
uit hoofde van de richtlijn. 
Bovenstaande oplossing die enkel gebaseerd is op de principes van 
de richtlijn moet echter genuanceerd worden. De invloed van het op 
de overeenkomst tussen eindproducent en toeleverancier toepasselijk 
nationaal recht mag immers niet onderschat worden. 

(17) Zie hierover FALLON, M., o.c., nr. 56. 
(18) Art. 5 van de richtlijn. 
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De definitie van ,bet gebrek van de zaak", de bepaling van de 
rechten en verplichtingen van de toeleverancier, de regels inzake 
algemene contractvoorwaarden(19), het systeem van aansprakelijk
heid van de fabrikant in bet algemeen volgens bet nationale recht dat 
van toepassing is op de overeenkomst, zullen uiteraard de oplossing 
van bet geschil enorm bei:nvloeden. 
Om de invloed van bet nationale recht in dit verband aan te tonen 
is bet voldoende te verwijzen naar de Belgische rechtspraak en 
rechtsleer die een steeds grotere informatie- en waarschuwingsver
plichting op de schouders van de zogenoemde (onder)aannemer-spe
cialist of toeleverancier -specialist legt(20). Deze verplichting heeft tot 
gevolg dat de toeleverancier (de producent van de component) de 
opdrachtgever moet inlichten over bepaalde fouten in de instructies 
die hem door de fabrikant van bet eindprodukt werden gegeven. 
Sommigen nemen zelfs aan dat de ,aannemer-specialist" in bepaalde 
gevallen zou moeten wijzen op conceptiefouten. 
In Belgisch recht holt deze theorie dan ook de effectieve werking van 
artikel 7(f) in de relatie toeleverancier-eindproducent, uit. 

III. De exoneratieclausules tussen mogelijk aansprakelijke personen 

7. Door middel van deze clausules wordt getracht de aansprakelijk
heid die men oploopt op basis van de richtlijn door te schuiven naar 
de persoon die in de keten van de aansprakelijkheid volgt. 
Het gaat bier om de klassieke exoneratieclausules die tussen hande
laars en producenten worden gebruikt en die in de contracten met 
de eindklant meestal ,garantieclausules" worden genoemd. Uit arti
kel 12 van de richtlijn volgt onmiddellijk dat in de relatie tot de 
eindklant (schadelijder) de klassieke ,garantieclausules" niet meer 
geldig zullen zijn (zie verder nrs. 12 tot 17) terzake de aansprakelijk
heid op grond van de richtlijn. 
De vraag die bier aan de orde komt is echter te weten of de producent 
van een grondstof of de fabrikant van een component zijn aanspra
kelijkheid tegenover de eindproducent kan beperken of zelfs uitslui
ten. 

(19) Vb. Het Duitse AGB-Gesetz van 9 december 1976 of de Nederlandse wet van 18 juni 1987 
inzake de algemene voorwaarden. 
(20) Zie in dit verband RoNSE, P ., ,La responsabilite de l'entrepreneur-sous-traitant-specia
liste", Tijdschrift voor Aannemingsrecht, 127 e.v.; BooAERT, P. en DEVROE, A., ,De 
aannemer-specialist in het bouwbedrijf", Tijdschrijt voor aannemingsrecht, 1982, 209 e.v. 
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In het algemeen werd de geldigheid van clausules ter beperking van 
aansprakelijkheid in het Belgisch recht niet in vraag gesteld. 
De recente rechtspraak begint echter strenger te oordelen over de 
clausules die door de beroepsverkoper worden ingeroepen(21). 
Op zichzelf vormen de bepalingen van de richtlijn geen voldoende 
reden om de actuele rechtspraak terzake te wijzigen. 

8. De principes van de richtlijn hebben echter tot gevolg dat in de 
toekomst veel meer aandacht zal moeten besteed worden aan de 
redactie van deze exoneratieclausules. 
Men zal immers verplicht worden om een aantal gevallen duidelijk 
van elkaar te onderscheiden en daarvoor een specifieke regeling 
moeten uitwerken. De grenzen van deze verschillende regelingen 
worden vastgelegd door de verschillende artikels van de richtlijn die 
op deze clausules zullen van toepassing zijn. 
In de eerste plaats zal een onderscheid moeten gemaakt worden 
tussen de clausules die betrekking hebben op exoneratie van aanspra
kelijkheid tegenover de medecontractant en deze die betrekking 
hebben op de aansprakelijkheid tegenover derden. 
In de tweede plaats geeft artikel 9 van de richtlijn aanleiding tot een 
opsplitsing van de exoneratiebedingen in deze die verband houden 
met de lichamelijke schade en deze die slaan op de materiele schade. 
Tenslotte kan ook gedacht worden aan een regeling op basis van 
artikel 8 van de richtlijn(22). 

a) EXONERATIEBEDINGEN TEGENOVER DE MEDECONTRACTANT EN 

TEGENOVER DERDEN 

9. Onder voorbehoud van de beperkingen die hierna onder punt b) 
aan het principe zullen worden aangebracht, lijkt de richtlijn geen 
hinderpaal te vormen voor de contractuele beperking van de aanspra
kelijkheid tegenover de medecontractant die ,een producent" (in de 
zin van artikel 3 van de richtlijn) in de reeks van mogelijke mede-aan
sprakelijken tegenover de gelaedeerde, opvolgt. 

(21) Zie hierover CousY, H., , ,Problemen van Produktaansprakelijkheid", Uitgave I. C. V .R. 
1978, nr. 233 e.v., p. 339 e.v.; KRUITHOF, R., ,Contractuele Aansprakelijkheidsregelingen", 
T.P.R., 1984,233 e.v., vooralnr. 26 e.v., p. 264. Voor derecenterechtspraak: HERBOTS, J.H. 
en CLARYSSE, D., ,Overzicht van Rechtspraak, Bijzondere Overeenkomsten", T.P.R., 1985, 
p. 767 e.v., nrs. 77-80, p. 840 e.v. en BosMANS, M., ,Les conditions generales en matiere 
contractuelle", J.T., 1981, p. 17 e.v. nr. 39 e.v. 
(22) Dit artikel regelt de gevolgen van de samenloop van het foutief optreden van verschillende 
personen. 
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De terughoudendheid waarvan de rechtbanken recent hebben blijk 
gegeven bij het aanvaarden van exoneratiebedingen tegenover de 
eindklant(23) kan in de relatie tussen professionelen moeilijk gerecht
vaardigd worden. De reden van deze voor de koper beschermende 
houding is hier immers niet aanwezig: een beroepskoper koopt 
immers met kennis van zaken en met de nodige omzichtigheid. 

10. Wat de geldigheid van de exoneratiebedingen tegenover derden 
betreft, moet op basis van artikel 12 van de richtlijn worden aange
nomen dat de producent van grondstoffen of van componenten zijn 
aansprakelijkheid op grond van de richtlijn tegenover derden niet 
kan uitsluiten door middel van contractuele bepalingen. 
Rekening houdend met de bepaling van artikel 6 van de richtlijn kan 
er echter via de contractuele clausules evenwel voor gezorgd worden 
dat de producent van het eindprodukt de aansprakelijkheid van de 
fabrikant van de grondstof of van de component niet vergroot. 
De toeleverancier kan dus in de contractvoorwaarden een bepaling 
inlassen waarbij het aan de medecontractant, opvolger in de keten 
van mogelijk aansprakelijke personen, verboden wordt 
- het produkt anders voor te stellen of er andere eigenschappen aan 

toe te schrijven dan dit door de fabrikant in kwestie wordt 
gedaan; 
het gebruik dat van het produkt kan gemaakt worden, uit te 
breiden of het mogelijk te maken dat derden het voor andere 
doeleinden dan deze aangegeven door de fabrikant, kunnen 
aanwenden; 
de grondstof of de component na verloop van een bepaalde tijd 
nog in omloop te brengen (te incorporeren in het grotere eindpro
dukt en op de markt te brengen); 
de veiligheidsvoorschriften, de gebruiksaanwijzingen en de waar
schuwingen die door de fabrikant van de grondstof of de compo
nent worden afgeleverd, niet aan de derde te overhandigen. 

11. Vermits deze bepalingen niet beletten dat de producent van de 
grondstof of de component ingeval er zich een schadegeval voordoet, 
door de gelaedeerde wordt aangesproken, moeten deze clausules 
gepaard gaan met een vrijwaringsclausule ten voordele van de toele
verancier. Deze clausule zal dan, mutatis mutandis geregeerd worden 

(23) Zie hiervoor nr. 7 en de daar geciteerde referenties. 
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door de principes hierboven onder punt II uiteengezet (zie nrs. 5 en 
6). 

Men kan zich ook de vraag stellen of er geen onderscheid moet 
gemaakt worden al naargelang de derde (schadelijder) al of niet een 
van de personen is die door de richtlijn mede-aansprakelijk gesteld 
worden omdat zij als ,producent" van het produkt worden be
schouwd. 

Dit onderscheid lijkt in de praktijk irrelevant te zijn omdat de schade 
die de derde, mogelijke mede-aansprakelijke, lijdt meestal niet op 
basis van de richtlijn kan vergoed worden (zie verder nr. 17). 

In de uitzonderingsgevallen waarin de schade toch door de richtlijn 
zou gedekt worden, zal het probleem op basis van artikel 8.2. van 
de richtlijn moeten opgelost worden. De initieel aansprakelijke ge
stelde producent zal zich hier evenwel voor de moeilijkheid geplaatst 
zien dat hij de fout van het slachtoffer zal moeten bewijzen. 

b) LICHAMELIJKE SCHADE EN MATERIELE SCHADE 

12. Artikel 9 van de richtlijn geeft een onderscheid aan tussen de 
schade ontstaan door dood of verwondingen en de materiele schade. 

Uit deze bepaling valt af te leiden dat de lichamelijke schade steeds 
op basis van de richtlijn kan vergoed worden. De materiele schade 
zal slechts in bepaalde gevallen op basis van de richtlijn vergoed 
worden. 

1. De schade door dood of verwondingen 

13. De lichamelijke schade zal men op basis van de richtlijn kunnen 
vergoed krijgen. 

In dit verband zal artikel 12 van de richtlijn, dat bepaalt dat de 
aansprakelijkheid van de producent niet kan beperkt of uitgesloten 
worden, ten voile toegepast worden. 

Er zal niet moeten nagegaan worden of de schade is ontstaan uit de 
defect product dat beroepshalve of in de privesfeer werd gebruikt. 

Het volstaat de lichamelijke schade te bewijzen samen met het 
oorzakelijk verband en het defect in het produkt om schadevergoe
ding te krijgen van diegenen die in de richtlijn als producent worden 
aangemerkt. 

Algemene voorwaarden waardoor schadevergoeding voor de licha
melijke schade zou beperkt worden, zullen dan ook niet toepasbaar 
zijn. 
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14. Het eerste lid van artikel 9 van de richtlijn verlaat echter het 
klassieke onderscheid tussen ,lichamelijke schade" en ,materiele 
schade''. 
De schade wordt hier immers niet bepaald naar het ,type van 
schade" maar naar ,de bron van de schade"(24). 
Hier rijst dan ook de vraag hoe de schade uit dood of lichamelijk 
letsel moet bepaald worden. Hierbij kan dan meteen de vraag gesteld 
worden of de algemene voorwaarden niet kunnen bijdragen tot een 
definiering van de schade door dood of lichamelijk letsel. 
Er moet immers opgemerkt worden dat het begrip , ,schade'' noch 
in de richtlijn noch in het positief Belgisch recht wordt gedefinieerd. 

15. Dientengevolge hebben rechtspraak en rechtsleer getracht dit 
begrip te omschrijven. 
Voor het Hof van Cassatie(25) bestaat de schade in elk geheel of 
gedeeltelijk verlies van een goed dat men bezit of van een voordeel 
dat men mocht verwachten. Hieronder moet volgens L. De Wilde(26) 
ook de vermindering die het slachtoffer ,persoonlijk in lijf of goed 
ondergaat en het nadeel dat deze vermindering of overlijden van het 
slachtoffer, door terugkaatsing, aan zijn naastbestaanden veroor
zaakt" begrepen worden. 
Het ontbreken van een wettelijke definitie en de verwarring die sinds 
het Cassatie-arrest van 24 augustus 1967(27) omtrent de vergoeding 
van de aantasting van de fysische integriteit ontstaan is(28) (schade 
veroorzaakt door dood of lichamelijk letsel), maakt het mogelijk dat 
partijen in de algemene contractvoorwaarden duidelijke bepalingen 
opnemen omtrent de vergoeding en de omvang van de lichamelijke 
schade. 
Volgens de door L. Schrijvers(29) geciteerde Cassatierechtspraak 
kan de aantast'ing van de fysieke integriteit die geen weerslag heeft 

(24) Zie hiervoor nr. 7 en de daar geciteerde referenties.Zie WHITAKKER, 1986, p. 58, geci
teerd door VAN SCHOUBROECK, C., VERHOEVEN, F., WASTIAU, M., LAES, E., ,Proeve van 
ontwerp Belgische aanpassingswet van de EEG-richtlijn inzake Produktaansprakelijkheid", 
in Produkaansprakelijkheid, Veiligheid en Verzekering, p. 65, nr. 1, a. 
(25) Cass., 4 maart 1975, Arr. Cass., 1975, 753. 
(26) DE WILDE, L., ,Het begrip schade in onrechtmatige daad", Actuele Tendensen, p. 181, 
nr. 1, geciteerd in ,Overzicht van rechtspraak - Onrechtmatige daad, schade en schadeloos
stelling (1977-1982)" door SCHUERMANS, L., SCHRIJVERS, J., SIMOENS, D., VAN 0EVELEN, 
A., SCHAMP, H., T.P.R., 1984, p. 515, nr. 1). 
(27) Cass., 24 augustus 1967, R.G.A.R., 1969, nr. 8186, noot FoNTEYNE, J. 
(28) Ziein dit verband ScHRIJVERS, J ., ,De lichamelijke schade in cijfers", R. W., 1984-1985, 
kol. 145 e.v., vooral nr. 2, kol. 148 e.v. 
(29) SCHRIJVERS, L., o.c., kol. 150. 
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op de inkomsten noch op de economische waarde van het slachtoffer 
op de arbeidsmarkt en die het slachtoffer geen hogere inspanningen 
oplegt tijdens professionele of andere lucratieve activiteiten, geen 
aanleiding geven tot materiele schadevergoeding maar enkel tot 
morele schadevergoeding. 
V ermits de lagere rechtbanken het met deze analyse van de Cassatie
rechtspraak niet altijd eens zijn, zou het wenselijk zijn dat in de 
algemene voorwaarden de vergoeding van morele schade zou uitge
sloten, minstens beperkt worden en dat zou worden bepaald dat de 
morele schade bovengenoemde louter fysieke schade omvat. 
Deze contractuele bepaling inzake schade uit dood of lichamelijk 
letsel druist mijns inziens niet in tegen de voorschriften van de 
richtlijn ,Produktaansprakelijkheid" vermits artikel 9, laatste lid, 
van deze richtlijn uitdrukkelijk vermeldt dat de nationaalrechtelijke 
regelen inzake immateriele schade geldig blijven. 
Naar Belgisch recht zal dit exoneratiebeding tussen partijen en bin
nen de perk en die hoger (nr. 7) werden aangegeven, geldig zijn. 

16. Het andere probleem dat in verband met de schade veroorzaakt 
door dood of lichamelijk letsel rijst, nl. de regresvordering van de 
verzekeringsmaatschappijen of sociale zekerheidsinstelling die het 
slachtoffer vergoeden, kan echter niet via de algemene contractbepa
lingen tussen producent en ge- of verbruiker van het produkt opge
lost worden. Het verdient dan ook aanbeveling om dit langs wettelij
ke weg te doen(30). 

2. De schade aan zaken 

17. Ingevolge de bepaling van artikel 9, lid twee van de richtlijn, kan 
niet alle zaakschade op basis van de richtlijn op de ,producent" 
verhaald worden. 
In de eerste plaats wordt de schade aan het produkt zelf (transactie
schade) uit de toepassingssfeer van de richtlijn gesloten. 
Hier blijft het nationaal recht inzake de regeling van de aansprake
lijkheid voor ,verborgen gebreken" van toepassing. 
De klassieke exoneratiebedingen of clausules ter beperking van deze 

(30) Zie hierover: FAURE, M. en VANBUGGENHOUT, W., ,Produktaansprakelijkheid", 
R. W., 1987-1988, p. 1 e.v., nr. 24, p. 12. 
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aansprakelijkheid blijven dan ook geldig, in de mate waarin hoger 
werd uiteengezet (zie nr. 7)(31). 
Daarenboven dekt de richtlijn enkel de schade aan goederen die in 
de privesfeer worden gebruikt. de produktschade aan goederen die 
beroepshalve worden aangewend is dan ook niet vergoedbaar op 
grond van de richtlijn. Ook deze schade blijft onderworpen aan de 
nationaalrechtelijke regeling en kan dientengevolge in de algemene 
voorwaarden beperkt worden. 
Hieruit volgt dat in de toekomst de algemene voorwaarden niet aileen 
een afzonderlijke regeling inzake de vergoeding van lichamelijke 
schade en zaakschade zullen moeten omvatten maar ook verschillen
de clausules inzake de produktschade veroorzaakt aan goederen voor 
privedoeleinden en de produktschade veroorzaakt aan professioneel 
gebruikte zaken. 

3. De gevolgschade 

18. Ben laatste probleem dat hier aan de orde is, is de regeling 
terzake de gevolgschade. Ook hier ligt de oplossing in het nationaal 
recht. De richtlijn beperkt er zich immers toe(32) te stellen dat het 
slachtoffer de schade, het gebrek (aan veiligheid) van het produkt en 
het causaal verband tussen gebrek en schade moet bewijzen. 
Buiten de bepalingen van artikel 8 van de richtlijn is de appreciatie 
van het oorzakelijk verband tussen gebrek en schade volledig onder
worpen aan het nationaal recht. Dit betekent dat de feitenrechter 
soeverein het oorzakelijk verband tussen gebrek en schade appre
cieert(33). 
Dit houdt dan ook in dat partijen in het contract kunnen bepalen 
welke schade nog zal beschouwd worden als zijnde direct veroor
zaakt door het gebrek in de zaak. M.a. w. de partijen kunnen in de 
algemene voorwaarden het oorzakelijk verband tussen een welbe
paalde schade en een gebrek van het produkt ontkennen. 
Zoals andere exoneratiebedingen zal ook deze clausule meer dan 

(31) Er werd bij de voorbereiding van de richtlijn trouwens gesteld dat de transactieschade 
vaak vergoed zal worden door vrijwaringsclausules uit het contractenrecht. Zie in dit verband 
FAURE, M. en VAN BUGGENHOUT, W., ,Produktaansprakelijkheid", R. W., 1987-1988, p. 1 
e.v., nr. 25, p. 12. 
(32) Zie art. 4 van de richtlijn. 
(33) Zie VANDENBERGHE, H., VAN QUICKENBORNE, M. en HAMELYNCK, P ., ,Overzicht van 
rechtspraak, Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad", T.P.R., 1980, p. 1139 e.v., 
nr. 1987, p. 1370 e.v., en VANDENBERGHE, H., VAN QUICKENBORNE, M., GEELEN, K. en 
DECOSTER, S., ,Overzicht van rechtspraak, Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad", 
T.P.R., 1987, p. 1255 e.v., nr. 156 e.v., p. 1515). 

778 



waarschijnlijk zeer restrictief door de rechtbanken gelnterpreteerd 
worden en de geldigheid van deze bedingen in vraag gesteld worden. 
Het wil nochtans vookomen dat, anders dan in de gevallen waar het 
gaat om aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad waarin de appre
ciatie van het oorzakelijk verband door de rechter aan de censuur 
van het Hof van Cassatie is onderworpen, de ontkenning van het 
oorzakelijk verband door de partijen zelf in de algemene contract
voorwaarden, slechts in een zeer beperkt aantal gevallen het voor
werp kunnen uitmaken van een rechterlijke ingreep zoals bijvoor
beeld de nietigverklaring. 
Op die marrier lijkt het zeker in de relatie tussen eventueel aansprake
lijke ,producenten" mogelijk om de gevolgschade of de schade aan 
derden (consument) uit te sluiten of te beperken. 
Deze clausule kan echter ook in de relatie tussen de , ,eindproducent'' 
en de consument een aantal discussies oplossen. 

c) BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID OP GROND VAN ARTI

KEL 8 VAN DE RICHTLIJN 

19. Artikel8 valt in twee verschillende hypothesen uiteen. In elk van 
deze gevallen dringt zich een andere oplossing op. 

1. De schade wordt veroorzaakt door een gebrek in de zaak en het 
toedoen van een derde 

20. In dit geval bepaalt artikel8, lid 1 dat de aansprakelijkheid van 
de ,fabrikant" niet verminderd wordt. In de praktijk betekent dit 
dat de gelaedeerde steeds de ,fabrikant" zal kunnen aanspreken. De 
, ,producent'' zal dan, volgens deze bepaling, over een verhaalrecht 
beschikken tegen de derde die de (foutieve) tussenkomst deed. 
Hieruit kunnen twee contractclausules gedistilleerd worden. 

21. De eerste is vrij eenvoudig toepasbaar. Zij bestaat erin om via 
de contractclausules tussenkomsten te verbieden van personen die 
niet expliciet door de ,producent" van het betrokken produkt 
gemachtigd werden om bepaalde interventies op het produkt te 
verrichten. Deze clausule moet uiteraard gepaard gaan met een 
vrijwaringsclausule of een forfaitair schadebeding lastens de ge- of 
verbruiker van het produkt die ondanks de vermelde contractbepa
ling tussenkomsten door derden heeft gevraagd of toegestaan. 
Met andere woorden, het toelaten door de eindklant van tussenkom
sten door derden en dit ondanks een contractueel verbod maakt in 
hoofde van de eindklant voor het goed een contractuele fout uit. 
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Het is onmiddellijk duidelijk dat deze clausules gekoppeld aan een 
vrijwaringsclausule niet enkel waarde hebben indien de ,producent" 
in contractuele relatie tot de gelaedeerde staat, maar ook bescher
ming bieden tegenover derden vermits men op basis van de vrijwa
ringsclausule de medecontractant kan aanspreken voor de gevolgen 
van een niet toegelaten interventie. 
Deze clausules hebben ook tot gevolg dat de ,producent" (eind-pro
ducent) een gespecialiseerd dealernet en na-verkoopdienst zal moeten 
opzetten om bijvoorbeeld in aile onderhoud en reparaties van de 
door hem op de markt gebracht produkten te kunnen voorzien. Dat 
dit niet altijd gemakkelijk zal zijn in het geheel van Europese wetge
ving dat zich verzet tegen bepaalde vormen van exclusiviteit en 
monopolie (o.a. art. 85 en 86 van het Verdrag van Rome en de 
daarop betrekking hebbende reglementen) ligt voor de hand. 

22. De tweede clausule is erop gericht de uitoefening van het verhaal
recht van de ,producent" tegenover de derde, wiens toedoen de 
schade mede heeft veroorzaakt, te vergemakkelijken. Zij bevat voor 
de eindklant de verplichting om vooraf elke tussenkomst van een 
derde te melden en een beschrijving te geven van de interventie die 
door deze derde zal worden verricht. Door deze clausule wordt de 
bewijslast ten voordele van de ,producent" grotendeels verlicht. 
De twee voornoemde clausules zuilen spijtig genoeg aileen maar deze 
gevallen kunnen regelen waarin de derde op vooraf bepaalde wijze 
(of tijdstippen) tussenkomt. 
De bepaling van artikel8, lid 1, van de richtlijn is echter breder. Dit 
artikel omvat immers ook die gevallen waarin de tussenkomst van 
de derde louter toevallig of accidenteel is. Deze gevailen lijken 
moeilijk in de algemene voorwaarden opgenomen te kunnen worden. 

2. De schade wordt veroorzaakt door een gebrek in de zaak en een 
jout van het slachtojjer 

23. In dit geval wordt door de richtlijn bepaald dat de aansprakelijk
heid van de producent kan verminderd worden, rekening houdend 
met aile omstandigheden. 
Deze bepaling uit de richtlijn sluit aan bij de recente rechtspraak 
inzake de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, alhoewel de 
doctrine zich t~gen die tendens verzet(34): het recht op schadeloos
stelling van de gelaedeerde wordt verminderd indien hijzelf een fout 
beging die de schade mede heeft veroorzaakt. 

(34) Zie VANDENBERGHE, H., e.a. o.c., T.P.R., 1987, p. 1541, nr. 179 e.v. 
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24. De richtlijn ,produktaansprakelijkheid" voegt aan deze opvat
ting in de rechtspraak echter twee elementen toe. 

In de eerste plaats stelt de richtlijn dat de aansprakelijkheid van de 
producent kan verminderd worden. Het belangrijke woord in deze 
zinsnede is ,,kan''. Hier wordt dus een appreciatiebevoegdheid toe
gekend, wordt een mogelijkheid en geen absolute regel geschapen. 

In de tweede plaats bepaalt de richtlijn dat men hierbij rekening moet 
houden ,,met alle omstandigheden''. De huidige rechtspraak inzake 
aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad houdt klaarblijkelijk ai
leen rekening met de zwaarwichtigheid van de door het slachtoffer 
en de schadeverwekker begane fout. 

Vanuit deze bepaling uit de richtlijn kan dan ook een contractclausu
le opgebouwd worden die de verdeling van de aansprakelijkheid van 
het slachtoffer en van de ,producent" verduidelijkt. 

Partijen kunnen immers overeenkomen dat de fout van de schadelij
der (of zijn aangestelde) aanleiding geeft tot een vermindering van 
de aansprakelijkheid van de producent. Het lijdt geen twijfel dat deze 
clausule in overeenstemming is met de bepaling van de richtlijn 
vermits artikel 8.2. aangeeft dat de aansprakelijkheid kan vermin
derd worden en niet bepaalt wie de bevoegdheid heeft om deze 
aansprakelijkheid te verminderen. 

De contractpartijen kunnen dan ook hieromtrent geldig overeenko
men. 

25. Daarenboven kunnenpartijen in de contractvoorwaarden even
eens bepalen welke omstandigheden zullen in aanmerking genomen 
worden om de invloed van een eventuele fout van het slachtoffer op 
de aansprakelijkheid van de producent te bepalen, m.a.w. de criteria 
van de verdeling van de aansprakelijkheid kunnen vastgelegd wor
den. 

Tenslotte kan in de contractvoorwaarden ook bepaald worden wat 
als fout van het slachtoffer zal Worden aangemerkt en aanleiding zal 
geven tot een vermindering van de aansprakelijkheid van de produ
cent. 

Op die manier zou het bijvoorbeeld voor de leverancier van een 
component mogelijk zijn om zijn aansprakelijkheid in grote mate af 
te wentelen op de producent van het eindprodukt wanneer deze 
laatste nalaat de instructies of de waarschuwingen van de toeleveran
cier op te volgen en het eindprodukt daardoor schade berokkend aan 
de eindklant. 
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IV. Exoneratiebedingen op grond van de interpretatie van een aantal 
begrippen uit de richtlijn 

26. Gelet op de bepaling van artikel 12 van de richtlijn zijn de 
mogelijkheden tot beperking van de aansprakelijkheid van de fabri
kant door middel van de interpretatie van een aantal begrippen in 
de algemene voorwaarden uiterst beperkt. 
Naast de bedingen die hoger werden aangegeven bieden enkel artikel 
6, artikel 7(f) en artikel 13 nog mogelijkheden om wijzigingen aan 
te brengen aan de aansprakelijkheid van de producent. 

a) ARTIKEL 6, LID 1, A 

27. Dit artikel geeft de definitie van het gebrek van het produkt 
waarop het aansprakelijkheidsregime uit de richtlijn is gebaseerd. 
Hierin spelen begrippen als , ,de presentatie van het produkt'' en , ,het 
redelijkerwijs te verwachten gebruik van het produkt" een centrale 
rol. 
Zich baserend op deze begrippen kan de producent trachten om door 
middel van een aantal algemene contractvoorwaarden zijn aanspra
kelijkheid beter af te lijnen door een aantal feitelijke gegevens 
omtrent de presentatie van het produkt en het gebruik dat redelijker
wijze van het produkt kan gemaakt worden contractueel te bekrach
tigen. 

1. De presentatie van het produkt 

28. De catalogi, folders, beschrijvingen, enz. die door de producent 
over het produkt worden verspreid kunnen uiteraard bijdragen tot 
de vaststelling dat een bepaald produkt defect is (in de zin van de 
richtlijn), gelet op de presentatie van het produkt. 
Het lijkt daarom nuttig te zijn dat de thans ruim verspreide clausule 
die stelt dat ,de folders, catalogi, plannen, beschrijvingen, enz. de 
producent niet binden tenzij zij uitdrukkelijk integraal deel uitmaken 
van het contract", in de algemene voorwaarden zou bewaard blijven. 
Derden zullen uiteraard door deze clausule niet gebonden zijn. 
Hierbij valt op te merken dat de rechtspraak in de USA het publici
teitsmateriaal van de producent in aanmerking neemt om de produ
cent te veroordelen(35). 
Ook de ,Second Restatement of Torts", § 402 B, stelt de producent 

(35) Zie FRUMER & FRIEDMANN, Products Liability, Chapter 3, §3.02[9]. 
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aansprakelijk indien het produkt dat de schade veroorzaakte niet 
beantwoordde aan de beschrijving in catalogi, advertenties, enz. 
De aansprakelijkheid is in deze bepaling echter eerder gebaseerd op 
de zgn. ,Misrepresentation" dan op het werkelijk gebrek van de 
zaak. 

2. Het gebruik van het produkt 

29. Artikel 6, lid 1, b bepaalt dat het produkt gebrekkig is wanneer 
het niet de veiligheid biedt die men van het produkt mag verwachten, 
rekening houdend met het gebruik dat men redelijkerwijze van het 
produkt mag verwachten. 
Deze bepaling is zeker diegene uit de richtlijn die de producenten het 
meest hoofdbrekens bezorgt. Zelfs de meest gespecialiseerde produ
cent is niet in staat om een lijst aan te leggen van het gebruik dat men 
redelijkerwijs van zijn produkt kan maken, zeker wanneer het gaat 
om standaardprodukten die voor verschillende doeleinden kunnen 
worden aangewend. 
De producent kan dan ook trachten om de vage begrippen enigszins 
te verduidelijken om zodoende zijn aansprakelijkheid af te bakenen. 
Mede gebaseerd op de gebruikaanwijzingen, de informatie en de 
waarschuwingen die aan de gebruiker zullen meegegeven worden, 
zijn een aantal opties mogelijk: 
- Het lijkt zeer goed mogelijk om de medecontractant uitdrukkelijk 

verbod op te leggen het produkt te gebruiken voor andere doelein
den dan deze die expliciet en limitatief opgesomd zijn in de 
gebruiksaanwijzing. 

- Ben clausule waarbij aan de koper of de gebruiker verbod wordt 
opgelegd wijzigingen aan het produkt aan te brengen zonder de 
uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de produ
cent komt eveneens als rechtsgeldig voor. 

- Ben contractvoorwaarde waarbij aan de koper of de gebruiker de 
verplichting wordt opgelegd oin het bewijs te leveren van een 
degelijk onderhoud, van noodzakelijke en/of nuttige reparaties, 
druist evenmin in tegen de bepalingen van de richtlijn. 
Ben beding waarbij de koper verplicht wordt om de leverancier 
in te lichten over het precies gebruik dat van het produkt zal 
gemaakt worden, lijkt ook niet in strijd met de richtlijn. 

Het niet naleven van deze bepalingen zou dan zoals hiervoor onder 
nr. 25 werd uiteengezet, aangemerkt worden als een fout van het 
slachtoffer of een derde en aldus aanleiding geven tot een verminde
ring van de aansprakelijkheid van de producent. 
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30. Het kan belangrijker zijn om in de algemene voorwaarden een 
ander principe uit de richtlijn te herhalen en toe te passen op de 
bepaling van artikel 6, lid 1, b. 
Bedoeld principe is datgene dat vervat is in artikel 4 van de richtlijn 
dat bepaalt dat het slachtoffer o.a. het gebrek van de zaak moet 
bewijzen. 
Dit impliceert uiteraard dat het slachtoffer bewijst dat hij het pro
dukt op het ogenblik van het ongeval gebruikte op een marrier die 
overeenstemde met het gebruik dat door de producent werd toegela
ten (zie voorbeelden hiervoor) of dat in elk geval redelijkerwijze kon 
voorzien worden. 
In bepaalde gevallen kan het dan ook nuttig zijn om in een contract
voorwaarde uitdrukkelijk te bepalen dat de gelaede~rde moet bewij
zen dat hij op het ogenblik van het ongeval het produkt op een 
redelijk te verwachten wijze en met inachtneming van de gebruiks
aanwijzing en de waarschuwingen gebruikte. 

b) ARTIKEL 7(f) 

31. Artikel 7(f) bevat een uitsluiting van aansprakelijkheid ten voor
dele van de toeleverancier. Hij zal immers niet aansprakelijk gesteld 
worden indien het gebrek van de door hem vervaardigde component 
te wijten is aan de conceptie van het eindprodukt waarin deze 
component werd ge'incorporeerd ofwel wanneer de component con
form de instructies van de opdrachtgever werd gefabriceerd. 
Op het eerste zicht hoeft of mag aan deze formule niets toegevoegd 
worden. Bij de redaktie van deze bepaling heeft de EEG-Commissie 
echter uit het oog verloren dat de toeleveringsactiviteit meer en meer 
de vorm van een ,co-makership" aanneemt. 
In deze vorm van toelevering neemt de toeleverancier ( onderaanne
mer) in meer of mindere mate deel aan de conceptie van de door de 
opdrachtgever gevraagde component en helpt de toeleverancier bij 
het opstellen van de technische specificaties van genoemd produkt. 
Meestalligt de volledige verantwoordelijkheid zowel voor het eind
produ.kt als voor de conceptie van de component bij de opdrachtge
ver. 
Het kan dan ook van belang zijn om in de relatie toeleverancier-eind
producent een clausule in het contract op te nemen waarbij uitdruk
kelijk gesteld wordt dat de opdracht van de toeleverancier er enkel 
in bestaat om componenten te leveren die overeenstemmen met de 
plannen en instructies van de klant, met uitsluiting van elke andere 

784 



garantie. Op die wijze wordt een duidelijk onderscheid gemaakt 
tussen de R & D-activiteiten die op basis van voorgaande clausule 
!outer studiewerk, dus diensten en geen produkten, uitmaken en de 
fabricage van de componenten. 

c) ARTIKEL 13 

32. Artikel 13 van de richtlijn houdt de rechten die de schadelijder 
op grond van de nationaalrechtelijke bepalingen heeft, intact. 

In Belgie betekent dit dat het slachtoffer zowel op de contractuele 
aansprakelijkheid (art. 1641 e.v. van het Burgerlijk Wetboek) alsop 
de extra-contractuele aansprakelijkheid beroep kan doen om schade
vergoeding te krijgen voor schade die voortvloeit uit gebrekkige 
produkten. 

Nadat de richtlijn in Belgie zal ge'implementeerd zijn, wordt daar 
uiteraard een derde mogelijkheid aan toegevoegd. 

Het naast elkaar bestaan van drie mogelijke aansprakelijkheidsstel
sels voor dezelfde schade stelt uiteraard heelwat problemen inzake 
de te volgen procedure(s) en de keuze (met aile gevolgen vandien) van 
een of ander stelsel. 

Het lijkt daarom ook mogelijk om deze keuzemogelijkheid contrac
tueel te beperken en in de algemene contractvoorwaarden te bepalen 
dat de keuze door de gelaedeerde van een of ander aansprakelijk
heidsregime als basis voor een juridische procedure tot verkrijging 
van schadevergoeding voor een welbepaald schadegeval onmiddellij
ke afstand inhoudt van de rechten die hij zou kunnen putten uit de 
andere aansprakelijkheidsregimes. 

Ook deze bepaling lijkt niet strijdig met de richtlijn omdat de 
schadelijder in principe en vooraleer de procedure te starten over de 
keuzemogelijkheid beschikt die hem door de richtlijn wordt gelaten. 
Het is een loutere contractuele bevestiging van het adagium , ,electa 
una via ... ''. 

V. Rechtkeuze en aanduiding van de bevoegde rechtbank 

a) DE RECHTSKEUZE 

33. De rechtkeuze en de aanduiding van de bevoegde rechtbank zal 
in verband met de produktaansprakelijkheid voor heelwat proble
men zorgen. 

De verschillen in de aansprakelijkheidsregimes waaraan de produ-
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cent zal onderworpen worden, zullen door de richtlijn niet wegge
werkt worden, integendeel. 

De producent die exporteert zal dan ook geconfronteerd worden met 
een waaier van mogelijke vormen van aansprakelijkheid voor een 
door hem geproduceerd produkt. 

34. Wanneer geen rechtskeuze wordt gedaan in het contract met de 
gelaedeerde, of indien met de schadelijder helemaal geen contractue
le band bestaat, dan heeft het slachtoffer theoretisch verschillende 
mogelijkheden: hij kan het recht inroepen van de plaats waar het 
gebrekkig produkt of de gebrekkige component werd geproduceerd. 
Deze plaats van produktie hoeft niet altijd samen te vallen met de 
plaats van de maatschappelijke zetel van verweerder (bvb. een Franse 
vennootschap met een produktie-eenheid in Belgie). De gelaedeerde 
kan ook het recht inroepen van de plaats waar het ongeval zich heeft 
voorgedaan of het recht van de plaats waar de schadelijder zijn 
domicilie heeft, of het recht van de plaats waar het produkt in 
omloop werd gebracht. 

Daarbij komt nog dat, zoals hoger reeds aangegeven, het slachtoffer 
de keuze heeft tussen het gekozen nationale aansprakelijkheidsregi
me gebaseerd op de bepalingen van de richtlijn, of op de contractuele 
of extra-contractuele aansprakelijkheid. 

35. Gelet op de verschillen die ook na de implementering van de 
richtlijn tussen de EG-Lidstaten zullen blijven bestaan, is het impact 
van de rechtskeuze op de gevolgen van de schade-eis aanzienlijk: het 
al dan niet lukken van een eventuele rechtsprocedure en zeker het 
bedrag van de schadevergoeding wordt hierdoor in ruime mate 
bei."nvloed. 
Dit zal er onvermijdelijk toe leiden dat de contractpartijen op zoek 
zullen gaan naar het voor hen meest aangepaste rechtssysteem. 

Hun voorkeur zal uiteraard uitgaan naar het systeem dat hen het 
meeste garantie biedt. 

Voor de producent betekent dit dat hij er zal naar streven om op al 
zijn activiteiten zo veel mogelijk eenzelfde rechtssysteem van toepas
sing te verklaren, nl. datgene waarmee hij het best vertrouwd is en 
dat tegelijkertijd zijn aansprakelijkheid het minst in het geding 
brengt. 

Vermits de meeste BEG-Lidstaten partijen vrij laten om hun contrac
ten te onderwerpen aan dat nationale recht waarvoor zij opteren, 
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kunnen de algemene contractvoorwaarden waarbij de rechtskeuze 
wordt uitgeoefend als rechtsgeldig aanvaard worden. 
Hierbij rijzen dan wei een aantal problemen als de gelaedeerde geen 
contractuele band met de schadeverwekker heeft (bvb. de eindklant 
tegenover de producent van een component of de leverancier van de 
grondstof). 
In die gevallen zal het toepasselijk recht bepaald worden volgens de 
regels van I.P .R. van de zetel van de bevoegde rechtbank. 

36. De vraag die zich dan stelt is te weten of deze producent van 
onderdelen zich eventueel kan beroepen op een contractclausule in 
zijn relatie tot de fabrikant van het eindprodukt waarbij een ander 
nationaal recht dan datgene dat door de bevoegde rechtbank op 
grond van de toepasselijke I.P .R.-regel werd aangeduid, gekozen 
werd. 
Hier zullen de Belgische rechtbanken klaarblijkelijk moeten kiezen 
tussen de toepassing van een van de twee volgende principes. 
Het eerste principe is datgene dat vervat is in artikel 1165 van het 
Burgerlijk Wetboek waarbij gesteld wordt dat de contracten aan 
derden geen nadeel of voordeel kunnen bezorgen. 
Op het eerste zich lijkt de contractvoorwaarde inzake de rechtskeuze 
dan ook niet tegenstelbaar aan de derde. 
Het tweede principe is gesteund op de constructie die in de Belgische 
rechtspraak in het kader van de produktaansprakelijkheid werd 
ontwikkeld om de schadelijder een rechtstreekse vordering tegen de 
fabrikant toe te kennen, nl. dat de garantie voor de (verborgen) 
gebreken van het produkt een accessorium is van de verkoop alsdus
danig(36). Wanneer men aanneemt dat de vrijwaringsaansprakelijk
heid de contractuele band overstijgt en objectgebonden wordt, volgt 
hieruit ook dat een derde uiteraard niet meer rechten kan krijgen dan 
deze die aan het object verbonden waren, hierin begrepen de rechten 
inzake aansprakelijkheid van de producent, die op basis van de 
rechtskeuze aan het object verbonden werden. 
Vermits de garantie die uit de richtlijn kan geput worden totaallos 
staat van elke contractuele band, wordt deze laatste juridische con
structie eerder versterkt en mag aangenomen worden dat de produkt
aansprakelijkheid uit de richtlijn inderdaad objectgebonden is. 
In de praktijk zou dit erop neer komen dat de eindproducent (of 

(36) Zie Cousy, H., , ,Problemen van produktenaansprakelijkheid'', Uitgave I. C. V.R., 1978, 
nr. 195, p. 284-285. · 
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eerder nog de eindverkoper) de nodige voorzorgen moet nemen om 
de rechten die hij uit het contract met de voorganger put door te 
geven aan de eindklant. 

37. Wat er ook van weze, op basis van de Amerikaanse rechtspraak 
terzake mag redelijkerwijze aangenomen worden dat in de meeste 
gevallen de clausules inzake rechtskeuze tussen de verschillende 
mogelijk aansprakelijke personen zullen worden toegepast ook al is 
op de relatie met de gelaedeerde een ander recht van toepassing(37). 
Dit is een belangrijk gegeven in het kader van de regresvordering 
opgenomen in artikel 5 van de richtlijn. 
Aldus kan er aan gedacht worden om de invloed van de rechtskeuze 
in het kader van de regresvordering te versterken door middel van 

vrijwaringsclausules. 

b) BEVOEGDE RECHTBANK 

38. De zgn. forumshopping wordt door de schadelijders in de USA 
zeer druk beoefend. 
Het slachtoffer gaat daar op zoek naar de rechtbank die de hoogste 
vergoedingen uitkeert en tracht dan aan de hand van de feitelijke en 
contractuele gegevens van de zaak te bewijze dat deze rechtbank 
bevoegd is om het geschil te beslechten. 
De contractvoorwaarden moeten er dan ook op gericht zijn deze 
praktijken die de aansprakelijkheid van de producent aanzienlijk 
bezwaren en die als een vorm van rechtsmisbruik kunnen bestempeld 
worden tegen te gaan. 
Zij moeten vooraf op een objectieve wijze aangeven welke rechtbank 
bevoegd zal zijn om het geschil inzake aansprakelijkheid voor ge
brekkige produkten te beoordelen. 
Als besluit kan hier even terzijde de vraag gesteld worden hoe de 
Rechtbanken van Eerste Aanleg zullen reageren indien tussen profes
sionelen (art. 3 van de richtlijn) of eventueel met de gelaedeerde zelf 
wordt overeengekomen dat het geschil zal onderworpen worden aan 
een arbitragecollege en dat dit college uitspraak zal doen als een 
,goede man in billijkheid" (amiable compositeur)? Uiteraard kan 
in de huidige stand van zaken hierop onmogelijk geantwoord wor
den. 

(37) Zie in dit verband MAGOTSCH, M., ,Risk Management- Mi:iglichkeiten fiir deutschen 
Unternehmen, das US-Produkthaftrisico wirksam zu begrenzen", Recht der Internationalen 
Wirtschajt, 1987, Heft 9, p. 673 e.v., punt II, 2, p. 675. 
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VI. Conclusies 

39. 1. De richtlijn laat zeer weinig ruimte om de aansprakelijkheid 
reeel te beperken via de algemene contractvoorwaarden. 
2. De mogelijkheden om vrijwaringsclausules, exoneratiebedingen 
of andere bepalingen ter beperking van de aansprakelijkheid uit de 
richtlijn aan te wenden situeren zich eerder in de marge van de 
voorschriften van de richtlijn. Dientengevolge zullen zij zeer genuan
ceerd moeten opgesteld worden en dikwijls aan mekaar gekoppeld 
moeten worden willen zij in werkelijkheid enig effect sorteren. 
3. Deze contractvoorwaarden zullen in de praktijk steeds in het Iicht 
van het toepasselijk recht moeten getoetst worden aan de algemene 
beginselen die op de (on)geldigheid van de algemene contractvoor
waarden van toepassing zullen zijn. 
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SOMMA IRE 

La directive CEE du 25 juillet relative a la responsabilite du fait des produits 
defectueux a pour principe consequence d'empecher le fabricant (le producteur tel 
que defini a !'article 3) d'encore inserer dans les conditions (generales) de ses 
contrats, des clauses limitant ou excluant sa responsabilite a l'egard de la victime; 
sous ce rapport, il est indifferent que cette victime soit un tiers ou un co-contrac
tant. 
Parle fait meme, la gestion de la qualite des produits devra desormais jouer un plus 
grand role, et ce sur base de normes et guides internationaux. 
Pour reduire quelque peu sa responsabilite, plusieurs mesures demeurent neanmoins 
encore a la disposition du producteur. 
- Des clauses de garantie peuvent etre inserees pour reporter la responsabilite sur 
la personne placee en amont dans la chaine des responsables possibles. Ceci permet 
de regler le droit de recours (tombant sous le droit national) entre le producteur final 
et le fournisseur. 
- Le premier producteur dans la serie peut, par le liais des clauses exoneratoires 
classiques entre commerc;ants et producteurs, reporter sa responsabilite sur le 
producteur intervenant en aval. 
11 s'agit ici de clauses d'exoneration valables a l'endroit du producteur co-contrac
tant, mais non opposables a la victime. Par l'effet de ces clauses (accompagnees 
d'une clause de garantie en faveur du fournisseur) le producteur final n'aggrave pas 
la responsabilite du fabricant de matit:res premieres ou parties composantes du 
produit. 
En vertu des dispositions de la directive, le producteur ne peut plus exclure 
l'indemnisation des dommages aux autres biens destines a usage prive. 11 peut 
cependant encore exclure ou limiter la reparation du dommage moral, !'article 9 
dernier alinea disposant qu'en cette matiere, les dispositions nationales demeurent 
applicables. 
Les dommages au produit lui-meme ainsi que les dommages causes a d'autres biens 
destines a usage professionnel ne sont pas vises par la directive. En ce domaine, les 
regles nationales (en ce compris les eventuelles clauses d'exoneration) demeurent 
applicables. 
L'appreciation du lien de causalite entre le defaut et le dommage demeure entiere
ment soumise au droit national, de sorte que les parties peuvent convenir quels 
dommages elles considerent encore comme directement causes par le defaut affec
tant le bien. Cette possibilite fera sans doute I' objet d'une interpretation restrictive 
par la jurisprudence. 

Certaines clauses peuvent egalement etre inserees en vue de sauvegarder le droit de 
recours contre le tiers ayant agi de maniere fautive. 
Des clauses reglant le partage de responsabilite ou la definition de la faute de la 
victime sont egalement utiles dans le cadre de !'article 8.2. 
Le producteur peut egalement prevoir des clauses d'exoneration fondees sur ]'in
terpretation de certaines notions de la directive. 11 peut ainsi inserer une clause 
reglant la portee d'approximation de depliants publicitaires ou specifiant plus 
amplement ]'utilisation du produit, et ce en raison du fait que pour juger du defaut 
d'un produit, il est notamment tenu compte de la presentation et de !'utilisation de 
ce produit. 
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Une clause stipulant que le choix fait d'un des trois regimes de responsabilite 
possibles emporte renonciation aux deux autres, peut etre utile dans le cadre de 
l'article 13. 
Le choix des systemes juridiques demeure encore tres important en fonction des 
options possibles, du mode de mise en reuvre et des regles nationales demeurant 
d'application. 

SUMMARY 

The main consequence of EEC Directive of 25/7/1985 on product liability has been 
that the producer (as defined in Article 3) may no longer limit or exclude his liability 
in the general terms and conditions of a contract. On this point, it is irrelevant 
whether or not the victim is a party to the contract or not. 
This means that quality control will assume an increasing degree of importance. This 
can be based on international rules and codes of conduct. 
In order to reduce to certain extent his liability, the producer may take the following 
steps: 
(a) saving clauses may be included in order to pass on, in the chain of possible liable 
parties, liability to one's predecessor. By so doing, rules are drawn up on recovery 
actions between the manufacturer of the end product and the supplier (which comes 
under domestic law). 
(b) The initial manufacturer may, by means of traditional exclusion clauses agreed 
between traders and producers, pass on his liability to the following producer. 
We are dealing here with exclusion clauses in relation to the other party to the 
contract who is also a producer. These may not, however, be invoked against the 
victim. Such clauses (which are accompanied by saving clauses for the benefit of 
suppliers) ensure that the manufacturer of the end product does not increase the 
liability of the manufacturer of the raw materials or of the component parts. 
By virtue of the provisions of the directive, the manufacturer can no longer exclude 
liability for physical damage and damage caused to private property. However, he 
is able to exclude or restrict moral damage since Article 9, final section, provides 
that on this point national laws continue to apply. 
Damage caused to the product itself, as well as that caused to other items used in 
the course of exercising one's profession, are not covered by the directive. On this 
point, national rules continue to apply. 
Because the assessment of the causation between the mistake and damage remains 
entirely subject to national law, the parties may determine what damage they 
consider to have been caused by a defect in the product. However, this stands to 
be interpreted restrictively by the courts. 
It is also possible to insert certain clauses in order to safeguard the right of recovery 
against a third party whose intervention was defective. 
Such clauses as contain rules on the allocat_ion of liability and which define the error 
committed by the victim can usefully be examined in the light of Article 8.2. of the 
directive. 
The producer may also use exclusion clauses in the light of the manner in which 
certain concepts contained in the directive have been interpreted. Thus clauses 
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specifically referring to the contents of folders for further clarification may be 
inserted, as well as clauses in which the use of the product is specified further by 
reference to the presentation and use of the product in order to assess its defect. 
Clauses which provide that, where one of the three possible systems of liability have 
been elected, the other two have been waived, are usefully examined in the context 
of Article 13 of the directive. 
The choice of the applicable legal system remains an important feature with in view 
of the various options, means of implementation and those national rules which 
remain applicable. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die EG-Richtlinie vom 15. Juli 1985 hinsichtlich Produktenhaftung hat als wichtig
ste Folge daB der Fabrikant (Produzent wie im Art. 3 definiert) gegeniiber dem 
Betroffenen in den allgemeinen Vertragsbedingungen seine Haftpflicht nicht mehr 
beschriinken oder ausschlieBen kann. Dabei ist es gleichgiiltig ob der Betroffene ein 
Dritter oder ein Mitkontrahent ist. 
Dadurch wird Qualitiitskontrolle eine groBere Rolle iibernehmen miissen. Dies kann 
sich auf internationale Normen und Anweisungen stiitzen. 
Urn seine Haftpflicht als Produzent allerdings etwa zu verringern, kann man als 
Produzent folgende MaBnahmen treffen: 
- Befreiungsklauseln konnen aufgenommen werden urn in der Kette moglicher 
haftbarer Personen auf seinen Vorganger die Haftung abzuwenden. Dadurch regelt 
man dann das Recht auf Rechtsschutz (das unter das nationale Recht fiillt) zwischen 
dem Endproduzenten und dem Zulieferer. 
- Der erste Produzent in der Kette kann mittels der klassischen Exonerationsklau
sel zwischen Hiindlern und Produzenten seine Haftbarkeit auf den niichsten Produ
zenten abwenden. 
Es betrifft hier Exonerationsklauseln gegeniiber dem Mitkontrahenten-Produzen
ten. Sie sind dennoch dem Betroffenen gegeniiber nicht stellbar. Durch diese 
Klauseln (die von einer Befreiungsklausel zugunsten des Zulieferers begleitet sind) 
sorgt man dafiir, daB der Endprodukt die Haftbarkeit des Fabrikanten des Rohstof
fes oder Komponenten nicht vergr6Bert. 
Durch die Bestimmungen der Richtlinie kann der Produzent die Entschiidigung fiir 
korperliche Schiiden und Sachschiiden in der Privatsphiire nicht mehr ausschlieBen. 
Aber er kann wohl die moralische Entschiidigung ausschlieBen oder einschriinken 
wei! Art. 9letzter Abschnitt bestimmt, daB in diesem Bereich die nationalrechtlichen 
Regeln weiter gelten. 
Der Sachschaden am Produkt selbst, ebenso wie der Schaden an anderen Gegenstiin
den die in der Berufssphiire gebraucht werden, werden durch diese Richtlinie nicht 
anvisiert. Die internationalen Regeln ( einschlieBlich die moglichen Exonerations
klausel) sind hier weiter anwendbar. 
Weil die Einschiitzung des kausalen Zusammenhangs zwischen dem Mangel und 
dem Schaden dem internationalen Recht vollig unterliegt, konnen die Parteien 
bestimmen, welche Schiiden sie noch betrachten als direkt verursacht durch den 
Mangel an dem Gegenstand. Dies wird wohl durch die Rechtspflege restriktiv 
interpretiert werden. 
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Man kann auch einige Klauseln einfiigen urn die Rechtmittel gegen einen Dritten 
der eine fehlerhafte Zwischenkunft machte sicherzustellen. 
Klauseln in denen die Verteilung der Haftung, die Umschreibung des Fehlers des 
Betroffenen festgelegt werden, sind niitzlich im Rahmen des Art. 8.2 der Richtlinie. 
- Der Produzent kann auch Exonerationsbedingungen an wenden auf der Grundla
ge einer Interpretation einiger Begriffe der Richtlinie. Man kann so eine Klausel 
einer annaherenden Andeutung von Handzetteln, Werbeschriften usw. einlassen, 
ebenso wie Klauseln in denen der Gebrauch des Produkts mehr spezifiert wird, weil 
man fiir das Beurteilen des Mangels eines Produkts u.a. die Vorstellungsweise und 
den Gebrauch des Produkts betrachtet. 
Eine Klausel in der man bestimmt, dal3 wenn man einen der drei moglichen 
Haftungsbereiche gewahlt hat, man auf beide andere verzichtet, ist im Rahmen des 
Art. 13 der Richtlinie niitzlich. 
- Die Wahl der Rechtssysteme bleibt noch immer wichtig hinsichtlich der mogli
chen Optionen, der lmplementierungsweise und der nationalen Regeln die weiter 
anwendbar sind. 
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