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1. INLEIDING

Uiterlijk 30 juli van dit jaar dient de Nederlandse wetgeving, net als dievan de ande-
re Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen, te zijn aangepast aan de van 1985
daterende EEG-richtlijn produktenaansprakelijkheid. Ter voldoening aan deze ver-
plichting heeft de Nederlandse regering op 11 september 1986 een wetsvoorstel ter zake
aan de Tweede Kamer aangeboden.2 Het wetsvoorstel voorziet in invoeging van art.
1407a-1407i in het Burgerlijk Wetboek. Te zijner tijd zullen deze bepalingeneen plaats
krijgen in titel 6.3 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek. Aangezien de invoering van
boek 6 Nieuw BW echter pas omstreeks 1991/1992 wordt voorzien, was invoeging in het
bestaande BW aangewezen.

In deze bijdrage zullen wij stilstaan bij de vraag wat de implementatie van de EEG-
richtlijn betekent voor de ontwikkeling in ons land van het recht inzake de aansprake-
lijkheid voor schaden veroorzaakt door gebrekkige levensmiddelen. In dit verband zul-
len wij eerst ingaan op de gevaren welke levensmiddelen met zich mee kunnen brengen
(nr. 2). Vervolgens zetten wij de hoofdlijnen van het bij de Tweede Kamer aanhangig
gemaakte wetsvoorstel uiteen (nr. 3). In nummer 4 wordt ingegaan op de uitzonde-
ringspositie die in richtlijn en wetsvoorstel werd toebedeeld aan landbouwgrondstof-
fen. In nummer 5 staan wij stil bij de juridische consequenties van het aanbrengen van
een zogenaamd huismerk op een verpakt levensmiddel. Aangezien wij ons bezighou-
den met de aansprakelijkheid voor door gebrekkige levensmiddelen veroorzaakte scha-
den, dient te worden bepaald wanneer een levensmiddel als zodanig moet worden aan-
gemerkt. Dit is het onderwerp van nummer 6. In nummer 7 wordt ingegaan op de rela-
tie tussen het al of niet naleven van in het kader van de Warenwet gegeven voorschrif-
ten en produktenaansprakelijkheid. Ten slotte zullen wij in nummer 8 een aantal con-
clusies trekken.

2. GEVAREN VAN VOEDSEL

Algemeen wordt aangenomen dat voedsel, op een hoge uitzondering na, veilig is.3
Die hoge uitzondering bestaat uit incidenten, zoals een plaatselijke milieuverontreini-
ging of onzorgvuldig vervoer.4De potentiele risico's van het huidige voedselpakket zijn
in volgorde van afnemend belang:

voedselvergiftiging door micro-organismen;
verkeerde voeding, met name te veel suiker, vet, zout en alcohol;
milieucontaminanten, zoals PCB's, cadmium, lood en DDT;
van nature in voedsel voorkomende toxische stoffen, bijvoorbeeld nitrosaminen;
residuen van bestrijdingsmiddelen;
additieven.5

Het risico van milieucontaminanten is ongeveer duizend maal lager dan het risico op
voedselvergiftiging en het risico veroorzaakt door een verkeerde voeding. Het risico
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van residuen en additieven is ongeveer een honderdste van het risico veroorzaakt door
milieucontaminanten.6

Acute voedselvergiftiging wordt in 80% van de gevallen veroorzaakt door microbio-
logische besmetting van voedsel. Jaarlijks worden er ongeveer 10 000 gevallen van
voedselvergiftiging bekend. Men schat dat dit 1 tot 5% is van alle optredende gevallen.
Bij 25 tot 30 mensen wordt als officiele doodsoorzaak een voedselvergiftiging door mi-
cro-organismen opgegeven. Het is mogelijk dat ook hier niet alle gevallen worden gere-
gistreerd.7

In tweederde tot driekwart van alle gevallen van voedselvergiftiging die geregis-
treerd worden is niet vast te stellen welk micro-organisme en welk voedsel de oorzaak
van de ziekte zijn. Onderzoek van Beckers toonde aan dat in 51% van de gevallen waar
de oorzaak wel bekend was, er sprake was van een fout gemaakt in een horecabedrijf;
in 19% was de fout thuis gemaakt en in 7% van de gevallen in een levensmiddelenbe-
drijf.8

Een voorbeeld van een geval waarin de oorzaak wel bekend was, vormde de massale
voedselvergiftiging op de Eurotop-conferentie in Maastricht in 1981, waarbij 700 men-
sen ziek werden. De oorzaak was gelegen in een salade, geleverd door een cateringsbe-
drijf. De medische kosten werden geschat op 40 000 gulden; het produktieverlies als
gevolg van ziekteverzuim op een bedrag tussen de 200 000 en 500 000 gulden en de
bedrijfseconomische schade op circa 500 000 gulden.'

In ongeveer 20% van alle gevallen van acute voedselvergiftiging is de oorzaak niet
microbiologisch, maar chemisch van aard. De Planta-affaire wordt beschouwd als de
grootste chemische voedselvergiftiging in Nederland. In 1960 kregen zeer veel mensen
last van een blaasjesziekte. De vermoedelijke oorzaak was een nieuwe emulgator, die
in Planta margarine werd gebruikt. In totaal zijn zo'n 100 000 mermen als gevolg hier-
van ziek geweest, waarbij er tenminste een dode is gevallen. De fabrikant heeft 1,2
miljoen gulden aan schadevergoeding uitgekeerd. De werkelijke schade voor de fabri-
kant was veel hoger.1°

Chronische gevaren van voedsel zijn zeer divers en zijn veel moeilijker aan te geven.
De relatie tussen hart- en vaatziekten en bepaalde voedingspatronen lijkt vast te staan.
Ook bij het ontstaan van kanker lijkt voeding een belangrijke bijdrage te leveren. Maar
vaak is niet bekend wat de uitwerking van een bepaalde stof, na langdurige blootstel-
ling, op het lichaam is. Half maart 1988 ontstond er opschudding over ketjap, welke de
kankerverwekkende stof dichloorpropanol (DCP) bevatte. Conimex haalde na het be-
kend worden hiervan alle door haar in het verkeer gebrachte flessen uit de verkoop.
Andere fabrikanten lieten hun ketjap gewoon in de winkel staan, in afwachting van
overheidsmaatregelen ter zake.

Voedselallergie is het afwijkend reageren op voedingsbestanddelen, die bij de mees-
te mensen geen nadelige reacties oproepen. De schattingen naar het aantal mensen dat
last heeft van een voedselallergie lopen nogal uiteen, namelijk van 0,03 tot 0,7% van de
bevolking. De reacties die kunnen optreden varieren van alleen maar hinderlijk tot
zeer ernstig, bijvoorbeeld huiduitslag, migraine en shock-toestand. Voedselbestandde-
len die verantwoordelijk kunnen zijn voor het opwekken van een allergische reactie
zijn onder meer melk, cacao, aardbeien, azo-kleurstoffen en nitraat. "

3. HOOFDLIJNEN VAN HET WETSVOORSTEL
PRODUKTENAANSPRAKELIJKHEID

Nu we hebben gezien welke gevaren ons bij het nuttigen van voedsel bedreigen, rijst
de vraag welke mogelijkheden wij hebben om de schade te verhalen indien een derge-
lijk gevaar zich verwezenlijkt. Al naar gelang de omstandigheden zullen wij de verko-
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per van het slechte voedsel, de bereider van de slechte maaltijd, de exploitant van de
lekkende koelauto, het cateringbedrijf, enz. of ... de producent kunnen aanspreken.
Afgezien van de kwestie van de huismerken zal alleen die laatste mogelijkheid in deze
bijdrage nader worden uitgediept. Dat geschiedt vooral vanuit het perspektief van de
schadevergoeding. Een aansprakelijkheidsregeling kan ook een preventieve functie
hebben, maar deze zal hier niet worden besproken. 12 De verhouding tot de publiek-
rechtelijke regeling van de Warenwet zal hieronder (nr. 7) alleen in een ander verband
aan de orde komen.

Wie de producent van gebrekkige levensmiddelen in rechte wil betrekken, kan dat in
theorie op tweeerlei grondslag doen. Hij kan een keten van overeenkomsten pogen te
construeren tussen producent, importeur, grossier, detaillist, koper en gebruiker. Of
hij kan de producent rechtstreeks aanspreken uit onrechtmatige daad. In de praktijk
blijkt de weg van de contractuele grondslag, nog afgezien van de bezwaren die eraan
zijn verbonden," in ons land moeilijk begaanbaar. " Daarentegen opent de aansprake-
lijkheid uit onrechtmatige daad meer perspectieven. Weliswaar worden we hier gecon-
fronteerd met het probleem van de bewijslast van onrechtmatigheid, schuld en causaal
verband, maar de rechtspraak geeft een eerste aanzet tot een oplossing van dit pro-
bleem. 15 Het ziet er naar uit dat dit spoedig op een hechte wettelijke grondslag zal be-
rusten.

De Europese richtlijn dateert als gezegd van 1985. Al vanaf 1974 was er aan ge-
werkt.16 De tegenstand van enkele Lid-Staten leek ertoe te leiden dat de eerstkomende
tijd van een richtlijn geen sprake zou zijn. De pessimisten hadden echter ongelijk. Me-
de dankzij de initiatieven van de Franse minister voor consumentenzaken Mme. Lalu-
miere werd begin 1985 een compromis bereikt. Het compromis voorziet in een aantal
opties. Van een werkelijke harmonisatie van het recht in de EG zal daarom nog geen
sprake zijn. Dat neemt niet weg dat de richtlijn ons wel een stap of stapje dat ligt aan
de invulling door de Lid-Staten en de interpretatie door de rechterlijke macht dichter
bij genoemde harmonisatie zal brengen. Ook het tweede doel, een betere bescherming
van de consument, zal niet ten voile worden gerealiseerd, maar ook deze komt door de
richtlijn naderbij.

Bij de 'vertaling' van de richtlijn in een wettekst heeft de regering zich vrij nauwgezet
aan de letterlijke tekst van de richtlijn gehouden. Slechts op een tweetal dadelijk te
noemen punten is dat niet het geval. Wij zullen thans de hoofdlijnen van richtlijn/wets-
voorstel weergeven. Daarbij zullen wij ons houden aan de volgorde van het wetsvoor-
stel, welke volgorde wel ingrijpend van die van de richtlijn afwijkt.

Voorop staat de hoofdregel dat de producent aansprakelijk is voor de schade veroor-
zaakt door een gebrek in zijn produkt (art. 1407a, eerste lid, aanhef). Onder 'produ-
cent' wordt in art. 1407c verstaan `de fabrikant van een eindprodukt, de producent van
een grondstof of de fabrikant van een onderdeel, alsmede een ieder die zich als produ-
cent presenteert door zijn naam, zijn merk of een ander onderscheidingsteken op het
produkt aan te brengen' (zie verder nr. 5 hieronder). Een produkt is ingevolge art.
1407b gebrekkig indien het niet de veiligheid biedt die men daarvan mag verwachten,
alle omstandigheden in aanmerking genomen (zie verder nrs. 6 en 7 hieronder). Het
derde kernbegrip is het 'produkt', waaronder in art. 1407c wordt verstaan 'een roeren-
de zaak, ook nadat deze een bestanddeel is gaan vormen van een andere roerende of
onroerende zaak, alsmede elektriciteit, zulks met uitzondering van landbouwgrond-
stoffen en produkten van de jacht' (zie verder nr. 4 hieronder).

Het is hier niet de plaats om de hoofdregel aan een uitputtende analyse te onderwer-
pen, maar om aan te geven hoezeer ieder woord op een goudschaaltje moet worden
gewogen wijzen wij op de betekenis die sommige commentatoren aan het woordje
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'zijn' hechten. Hieruit zou volgens hen blijken dat een marktaandeelaansprakelijk-
heid, zoals in de DES-zaak, niet onder de richtlijn kan worden gebracht."

Art. 1407a, eerste lid, noemt behalve de hoofdregel een zestal uitzonderingen, die in
het navolgende ten dele aan de orde zullen komen. Eén uitzondering noemen wij hier
afzonderlijk. De producent is niet aansprakelijk als hij het produkt niet in het verkeer
heeft gebracht (art. 1407a, eerste lid, onder a). Van in het verkeer brengen zal in het
algemeen sprake zijn zodra het produkt de produktiefase verlaten heeft en in de distri-
butiefase is beland. Onder de hier besproken aansprakelijkheid valt dus ook het geval
van de letselschade aan werknemers van een supermarkt veroorzaakt door het ontplof-
fen van een fles frisdrank.18

De richtlijn schrijft voor dat het aan de producent is om aan te tonen dat een uitzon-
deringssituatie zich voordoet. Helaas hebben de Nederlandse ontwerpers de richtlijn
juist op dit punt niet letterlijk gevolgd. De omkering van de bewijslast hebben zij aan-
gegeven met het woord 'tenzij'. Wettechnisch is dit correct, maar welke juridisch niet-
onderlegde lezer van de wettekst is hier van op de hoogte? Een en ander is vooral van
belang bij het ontwikkelingsrisico (art. 1407a, eerste lid, onder e): de producent zal
moeten aantonen dat het op grond van de wetenschappelijke en technische kennis op
het tijdstip van het in het verkeer brengen onmogelijk was het bestaan van het gebrek te
ontdekken. Door aan dit bewijs hoge eisen te stellen, krijgt men toch het effect dat de
Nederlandse regering ten onrechte wil vermijden, te weten dat de producent voor het
on twi kk e lingsrisico opdraait .19

Van de overige bepalingen van het wetsvoorstel noemen wij er nog vier. Art. 1407e
heeft betrekking op de schade die door de richtlijn wordt bestreken. De aansprakelijk-
heid ziet allereerst op alle schade door dood of lichamelijk letsel. Zaakschade valt al-
leen onder de werking van de regeling indien deze kort gezegd in de privésfeer valt.
Bovendien geldt voor zaakschade een franchise van 500 Ecu (f 1263,8). Over die fran-
chise is inmiddels heel wat te doen geweest. De Europese ambtenaar die vermoedelijk
voor deze bepaling verantwoordelijk is, heeft meer dan eens verkondigd dat de bedoe-
ling van de opstellers (lees: van de heer Taschner) was om hiermee een aftrekfranchise
te vestigen: heeft iemand een schade in de privesfeer van f 1500, dan valt slechts ruim
f 235 onder de richtlijn. De Duitse en de Franse tekst van de richtlijn wijzen ook in deze
richting. Daarentegen laten de Engelse en de Nederlandse tekst die in Europees
verband evenzeer authentiek zijn, n'en déplaise Monsieur Taschner eerder op een
drempelfranchise: ligt de schade boven de f 1263,85, dan wordt zij integraal vergoed,
inclusief het bedrag van de franchise. Uiteindelijk zal het Hof van Justitie te Luxem-
burg deze knoop wel moeten doorhakken."

Van belang zijn voorts de termijnen genoemd in art. 1407f: de driejarige verjarings-
termijn van het eerste lid en de tienjarige vervaltermijn van het tweede lid. Wie buiten
deze termen valt men denke aan een DES-zaak die pas in de tweede generatie blijkt

kan ingevolge art. 1407h altijd terugvallen op de gewone 1401-aansprakelijkheid.
Dit blijkt uit art. 1407h, dat uitdrukkelijk bepaalt dat de nieuwe regeling alle andere
rechten en vorderingen onverlet laat.

Ten slotte vermelden we het exoneratieverbod van art. 1407g. We wijzen erop dat de
producent dit verbod soms via een waarschuwing kan ontwijken.2'

Wordt met deze richtlijn aan de doelstellingen harmonisatie en verbetering van de
positie van de consument voldaan? Wat de harmonisatie betreft, valt te wijzen op
een flunk aantal punten waarop ook in de toekomst verschillen zullen blijven bestaan
tussen de rechtsstelsels van de Lid-Staten. In de eerste plaats geeft de richtlijn de Lid-
Staten een drietal opties om van de tekst af te wijken: ter zake van de omschrijving van
landbouwprodukten (art. 15, eerste lid, onder a, richtlijn), het ontwikkelingsrisico
(art. 15, eerste lid, onder b, richtlijn) en de limitering van de aansprakelijkheid (art. 16

206



Levensmiddelen en produktenaansprakelijkheid

richtlijn). In de tweede plaats verwijst de richtlijn expliciet naar het nationale recht
inzake schorsing en stuiting van de verjaring (art. 10, tweede lid, richtlijn), het regres
(art. 5 richtlijn) en immateridle schade (art. 9, tweede lid, richtlijn). Voorts blijft het
nationale recht volgens art. 13 richtlijn van belang, waar het de consument een betere
rechtsbecherming biedt dan de richtlijn. Ten slotte wijzen we op de verschillen in pro-
cesrecht, die tot een verschillende situatie in de verschillende Lid-Staten leiden.22

Hoe staat het met de beoogde verbetering van de positie van de consument? Een
vergelijking van die positie naar geldend Nederlands recht met die naar richtlijn-recht
brengt aan het licht dat de verschillen niet groot zijn. Toch kan in onze ogen van de
codificatie van het geldend recht een stimulans voor meer aansprakelijkstellingen en
wellicht ook meer procedures23 uitgaan.

De belangstelling voor het vraagstuk van de produktenaansprakelijkheid is in ons
land ontstaan in de jaren zestig. Een aantal factoren heeft deze belangstelling bevor-
derd. Er was een aantal geruchtmakende zaken, zoals de Planta-affaire en het thalido-
mide (Softenon)-drama, gevolgd door de wellicht iets minder bekende SMON (entero-
vioform, mexaform)-zaak. De ontwerpers van het Nieuw Burgerlijk Wetboek namen
een bijzondere aansprakelijkheidsregel inzake produktenaansprakelijkheid in boek 6
op: het nadien in verband met de op handel zijnde Europese regelgeving ingetrok-
ken art. 6.3.13. Ten slotte werd de belangstelling opgewekt door de ontwikkeling van
het leerstuk in de Verenigde Staten. Dit doet ten slotte de vraag rijzen of ons straks ook
'Amerikaanse toestanden' te wachten staan. Naar onze mening is dat niet het geval.

Er is een viertal punten waarop de situatie in de Verenigde Staten aanzienlijk ver-
schilt van die in West-Europa. In de eerste plaats zijn er materieelrechtelijk verschillen
buiten het terrein van de richtlijn. Zo is de kring van schadevergoedingsgerechtigden in
geval van dood of verwonding in de VS veel groter dan hier. Smartegeld kan onder veel
meer omstandigheden worden gevorderd en leidt tot zeer veel hogere uitkeringen.
`Schadevergoeding' bij wege van straf de zogenaamde punitive damages kennen
wij niet bij produktenaansprakelijkheid. In de tweede plaats leidt ook het procesrecht
tot veel meer procedures. Zo krijgt de advocaat er veelal op basis van no cure no pay
een fors percentage van de toegewezen claim. Het jury-systeem leidt tot hoge uitkerin-
gen en de pre-trial discovery geeft de consument een aantrekkelijke bewijspositie. Dan
is er het vrijwel ontbreken van sociale zekerheid, ten gevolge waarvan de Amerikaan
wel moet procederen om aan een uitkering te komen. En ten slotte kennen we alle-
maal, al is het maar uit de anekdotes, de Amerikaanse mentaliteit van 'sue the ba-
stards'.24 Om al deze redenen valt niet te verwachten dat het uitkeringspeil in ons we-
relddeel naar Amerikaanse hoogten zal stijgen.25

4. LEVENSMIDDELEN; LANDBOUW- EN ANDERE PRODUKTEN

Aansprakelijkheid uit hoofde van de nieuwe regeling bestaat voor schaden veroor-
zaakt door gebrekkige produkten. Wat zijn nu precies 'produkten' in de zin van de
regeling? Art. 1407c geeft in het eerste lid een omschrijving van het begrip: onder 'pro-
duke wordt verstaan 'een roerende zaak, ook nadat deze een bestanddeel is gaan vor-
men van een andere roerende of onroerende zaak, alsmede elektriciteit, zulks met uit-
zondering van landbouwgrondstoffen en produkten van de jacht. Onder landbouw-
grondstoffen' worden verstaan produkten van de bodem, van de veefokkerij en van de
visserij, met uitzondering van produkten die een eerste bewerking of verwerking heb-
ben ondergaan'.

De uitzondering op de uitzondering komt er in feite op neer, dat landbouwprodukten
in beginsel geen aanleiding kunnen geven tot produktenaansprakelijkheid op grond
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van art. 1407a e. v.; zij vallen pas onder het regime van de regeling nadat zij een eerste
be- of verwerking hebben ondergaan. Deze vaststelling is vooral in het kader van het
levensmiddelenrecht van groot belang. Ons voedselpakket is nu eenmaal voor een be-
langrijk deel opgebouwd uit al of niet be- of verwerkte landbouwgrondstoffen. Niet alle
levensmiddelen blijken als produkt te worden beschouwd, hetgeen tot gevolg heeft dat
de schade veroorzaakt door het ene levensmiddel straks door een ander aansprakelijk-
heidsregime zal worden beheerst dan de schade die haar oorzaak vond in een ander
levensmiddel.

De grote vraag luidt dan: waar ligt de grens; welk levensmiddel wordt wel en welk
wordt niet als produkt aangemerkt? De oplossing van het probleem zou gevonden moe-
ten worden in de definitie van het begrip 'eerste be- of verwerking'. Een dergelijke
definitie ontbreekt echter, zowel in de Europese richtlijn, als in het Nederlandse wets-
voorstel. De Nederlandse regering heeft zich niet aan een omschrijving gewaagd, om-
dat het hier een vraag betreft die uiteindelijk door de Europese rechter zal moeten
worden be antwoord . 26

Vaststaat dat het begrip een behandeling betreft, welke wordt uitgevoerd na slacht,
winning of oogst. Zo zal een bespuiting te velde niet tot gevolg hebben dat het bespoten
gewas tot produkt wordt. Een ander standpunt zou er toe leiden dat het belang van de
uitzondering van landbouwgrondstoffen tot nul zou reduceren; het is immers onmoge-
lijk om een voorbeeld te geven van een landbouwprodukt dat voor en tijdens slacht,
winning of oogst generlei bewerking heeft ondergaan.

De considerans bij de richtlijn helpt ons niet verder, maar maakt het interpretatie-
probleem daarentegen groter. In de derde overweging is namelijk te lezen, dat land-
bouwprodukten niet onder de in de richtlijn gecreeerde aansprakelijkheid dienen te
vallen, behalve wanneer ze een industriele be- of verwerking hebbenondergaan die tot
een gebrek in die produkten kan leiden.

Naar aanleiding van deze formulering rijst in de eerste plaats de vraag welke waarde
moet worden gehecht aan het feit, dat het in de richtlijn gebruikte woord eerste in de
considerans door industriele is vervangen. Een omschrijving van het begrip 'industriele
be- of verwerking' ontbreekt. Indien we strikt vasthouden aan het vereiste, dat het
schadeveroorzakende produkt een industriele bewerking moet hebben ondergaan, zou
de consequentie kunnen zijn dat thuisgepelde garnalen buiten de regeling vallen, ter-
wijI er wel produktenaansprakelijkheid zou bestaan voor garnalen die in een grote hy-
gienische bedrijfshal in het noorden des lands door middel van een machinaal proces uit
hun omhulsel zijn gelicht. En dat kan toch nooit de bedoeling van de EEG-richtlijn zijn
geweest.

De omschrijving in de considerans maakt duidelijk, dat de landbouwgrondstof, , die
in de voedingsmiddelenindustrie een behandeling heeft ondergaan, waarbij deze is ge-
sorteerd, schoongemaakt, gekookt, van de nodige additieven is voorzien en verpakt,
tot 'produkt' is geworden. Een blik doperwten, een ons ontbijtspek en een liter vanille-
vla behoren ongetwijfeld alle drie tot de categorie der produkten. De omschrijving laat
ons echter in het ongewisse over de vraag hoeveel (en welke) behandelingen achterwe-
ge hadden kunnen blijven om hen nog tot deze groep te mogen rekenen. In hoeverre
kunnen behandelingen als wassen, snijden, drogen, blancheren, verhitten, koelen,
doorstralen, invriezen en verpakken op zichzelfals c.q. industriele be- of verwer-
king worden beschouwd? En wat is de betekenis in dit verband van bijvoorbeeld het na
de oogst behandelen van aardappelen met een kiemremmend middel?

In de tweede plaats rijst de vraag welke betekenis moet worden toegekend aan de
woorden die tot een gebrek in die produkten kan leiden. TerwijI de richtlijn suggereert
dat elke eerste be- of verwerking een landbouwgrondstof tot een produkt maakt, lijkt
de considerans te willen zeggen dat een industriele be- of verwerking dit resultaat
slechts onder voorwaarden kan bewerkstelligen. De formulering van de voorwaarde
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doet denken aan een overweging van het Duitse Oberlandesgericht Hamm in een van
1972 daterende uitspraak. Het Oberlandesgericht besliste dat de fabrikant van uit turf
geperste bloempotjes, waarvan de gebrekkigheid onomstotelijk was komen vast te
staan, niet aansprakelijk kon worden gesteld voor de schade toegebracht aan planten
die in de potjes waren opgekweekt. De turf had in het bedrijf van gedaagde weliswaar
enkele bewerkingen ondergaan, maar deze 'Bearbeitung des Torfes beschränkt sich
(...) auf rein mechanische Vorgange, bei denen sich ersichtliche Gefahrenquellen nicht
ergeben'.27 Indien de gecursiveerde woorden op deze wijze dienen te worden uitge-
legd, gaat de uitzondering van de landbouwgrondstoffen verder dan de tekst van de
richtlijn doet vermoeden. Een dergelijke interpretatie zou de beschermingvan de con-
sument niet ten goede komen.

Het is overigens niet mogelijk om be- of verwerkingen in abstracto in te delen in
behandelingen die tot gebreken kunnen leiden en behandelingen die dat niet kunnen.
Het koelen of invriezen van een levensmiddel lijkt een onschuldige bewerking. Toch
kunnen er zich allerlei omstandigheden voordoen, waaronder deze behandeling tot
grote schaden kan leiden. De IGLO-affaire (eind 1980), waarbij een hoeveelheid nasi
werd vergiftigd door een uit de koelinstallatie van een vrachtwagen lekkende nitriet-
oplossing, vormt hiervan een pijnlijk voorbeeld. Ook een verkeerde afstelling van de
gebruikte apparatuur kan ernstige gevolgen hebben, bijvoorbeeld doordat zich als ge-
volg hiervan bepaalde schimmels in het levensmiddel kunnen vormen, die na gebruik
tot ziekteverschijnselen aanleiding geven .28

De uitzondering van landbouwgrondstoffen roept vooral vragen op. De opstellers
van de richtlijn hebben niet de moeite genomen om het opnemen ervan in de conside-
rans te beargumenteren. De Lid-Staten hebben blijkens art. 15, eerste lid, sub a, van de
richtlijn de vrijheid om de uitzondering in hun nationale regeling achterwege te laten.
De Nederlandse regering besloot om de uitzondering over te nemen, zonder al te lang
stil te staan bij de voor- en nadelen.29 De SER daarentegen heeft zich in 1980 wel diep-
gaand beziggehouden met de vraag of de landbouwgrondstoffen buiten een regeling
inzake produktenaansprakelijkheid gehouden zouden moeten worden. Het met de no-
dige argumenten onderbouwde antwoord luidde ontkennend.3°

De wetgever zou er verstandig aan doen het SER-advies ook op dit punt te volgen.
De uitzondering vormt slechts een aanknopingspunt voor het vertragen van procedu-
res, waarmee noch het belang van de benadeelde, noch dat van de individuele boer (die
men er waarschijnlijk mee heeft willen beschermen) is gediend.3i Uit het oogpunt van
consumentenbescherming is het juist om niet alleen de pot pindakaas met een aantoon-
bare hoeveelheid aflatoxine onder de regeling te laten vallen, maar ook de losse pinda's
die met aflatoxine zijn besmet.

5. HUISMERKEN

Art. 1407a legt de aansprakelijkheid als gezegd bij de 'producent'. Het tweede lid
van art. 1407c bepaalt dat onder producent wordt verstaan `de fabrikant van een eind-
produkt, de producent van een grondstof of de fabrikant van een onderdeel'. Onder
'producent' wordt in het tweede lid mede begrepen 'een ieder die zich als producent
presenteert door zijn naam, zijn merk of een ander onderscheidingsteken op het pro-
dukt aan te brengen'. Op dezelfde voet als de producent is aansprakelijk 'een ieder die
een produkt in de Europese Gemeenschap invoert om dit te verkopen, te verhuren of
anderszins te verstrekken in het kader van zijn commercidle activiteiten' (derde lid).
Indien ten slotte niet kan worden vastgesteld wie de producent of de EG-importeur is,
wordt de leverancier ingevolge het vierde lid als producent beschouwd. Al deze perso-
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nen zijn volgens art. 1407d hoofdelijk aansprakelijk. Niet aansprakelijk is de werkne-

mer van de producent."
Het zal onder de vigeur van de richtlijn niet altijd eenvoudig zijn om te bepalen welke

deelnemers aan de vaak lange keten van het produktieproces als producent moeten
worden aangemerkt. Het bottelbedrijf zal er wel onder vallen,33 maar de vervoerder
niet.

De ruime omschrijving van het begrip 'producent' heeft ingrijpende consequenties
voor iedere leverancier van levensmiddelen. In de eerste plaats zal hij moeten nagaan
of valt vast te stellen wie de producent is van de door hem verkochte levensmiddelen.
Als die producent buiten de Europese Gemeenschap is gevestigd, zal hij ookde identi-
teit van de importeur moeten kunnen vaststellen. Laat hij dit na, dan is hij zelf aanspra-
kelijk als ware hij de producent.

In de tweede plaats dient de leverancier er op bedacht te zijn dat hij in geval van het

voeren van een eigen huismerk eveneens als producent wordt aangemerkt. Weliswaar
heeft hij wellicht een vordering tegen de oorspronkelijke producent, maar daarvoor is
hij aangewezen op het nationale recht. Afbakeningsproblemen kunnen rijzen wanneer
een leverancier op de door hem aangeboden produkten de naam van de producent ver-
meldt of intact laat, maar tevens meldt dat hij het produkt geimporteerd heeft. Het
komt er dan op aan of de leverancier zich 'als producent presenteert' in de zin van art.
1407c, tweede lid. Wanneer dat het geval is, is hij als producent aansprakelijk. Is dat
niet het geval, dan kan hij alleen aansprakelijk worden gesteld op basis van het niet
noemen van de identiteit van de producent/EG-importeur (vierde lid). De wijnhande-
laar die op het etiket aangeeft `geimporteerd door Wijnhandel Glazemans' valt in be-
ginsel niet onder de richtlijn; zijn collega die de wijn op fust inslaat en onder de naam
'yin de France' aan de man/vrouw brengt, valt er wel onder.

Dit laatste voorbeeld brengt nog het volgende probleem aan het licht. Hebben de
woorden 'zich als producent presenteert' een zelfstandige betekenis in die zin dat als
naar objectieve maatstaven duidelijk is dat de Nederlandse grutter nooit de producent
van de Franse wijn kan zijn, de richtlijn niet op hem van toepassing is? De wetsgeschie-
denis van de richtlijn pleit tegen deze beperkte betekenis.34

6. GEBREKKIGE LEVENSMIDDELEN

Art. 1407b bepaalt in het eerste lid, dat een produkt gebrekkig is indien het niet de
veiligheid biedt die men ervan mag verwachten, alle omstandigheden in aanmerking
genomen. Consumenten mogen naar onze mening in beginsel verwachten dat voe-
dingsmiddelen honderd procent veilig zijn en geen schade veroorzaken bij het gebruik.

Produkten kunnen risico's met zich meebrengen, omdat enkele exemplaren afwijken

van het ontwerp. Bij voedingsmiddelen komt dit soort incidenten regelmatig voor. Te
denken valt aan de aanwezigheid van schadelijke micro-organismen ofeéil verontreini-
ging vanuit het milieu. Indien een voedingsmiddel in zo'n geval gevaaroplevert, zal het
bijna altijd gebrekkig zijn in de zin van het wetsvoorstel.

Het kan ook zijn dat alle exemplaren van een bepaald produkt gevaar opleveren.
Een voorbeeld hiervan vormde de eerder genoemde Planta margarine, waarin een
nieuwe emulgator was toegepast welke naar alle waarschijnlijkheid een ziekte veroor-

zaakte.
Meestal hangt het risico van een levensmiddel af van de hoeveelheid die geconsu-

meerd wordt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij drop. Overmatige dropconsumptie kan
een verhoogde bloeddruk en het vasthouden van water en zout door het lichaam tot
gevolg hebben. Misschien veroorzaakt het onvruchtbaarheid bij vrouwen. Een veilige
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dropconsumptie is 20 gram per dag; 50 gram per dag kan al schadelijke effecten heb-
ben. Door een goede gebruiksaanwijzing zijn dergelijke risico's te beperken.

Bij het beoordelen of een produkt al dan niet gebrekkig is, speelt het redelijkerwijs
te verwachten gebruik een rol (art. 1407b, eerste lid, sub b). Producenten moeten er tot
op zekere hoogte rekening mee houden dat hun produkten niet altijd overeenkomstig
hun bestemming worden toegepast. De publieke opinie bepaalt of het van de bestem-
ming afwijkende gebruik acceptabel is of dat er sprake is van onredelijk misbruik. Als
de fabrikant onjuist gebruik voorziet en weet dat dit risico's oplevert, moet hij voor die
risico's waarschuwen.35

Art. 1407b bepaalt in het eerste lid, sub a, dat een andere omstandigheid die bij de
beoordeling van een produkt betrokken dient te worden, wordt gevormd door de pre-
sentatie. De fabrikant ontkomt aan aansprakelijkheid indien hij de consument duide-
lijk heeft gewezen op de risico's van gebruik. De jurisprudentie biedt geen duidelijk-
heid omtrent de vraag wanneer er een plicht bestaat tot hetgeven van gebruiksaanwij-
zingen of waarschuwingen. Nog minder duidelijk zijn de eisen, die aan de verstrekte
informatie gesteld moeten worden.36 In de praktijk zal de rechter moeten uitmaken
wanneer een waarschuwing nodig is en wanneer een gebruiksaanwijzing adequaat is.

Volgens Moll en Schut is er geen waarschuwingsplicht als het gevaar duidelijk of
algemeen bekend is.37 Ook voor gevaren, die theoretisch denkbaar zijn, maar in de
praktijk niet te verwachten, hoeft men niet te waarschuwen. Een waarschuwing is no-
dig als het om slechts voor de producent bekende en voorzienbare gevaren gaat.

Het is de vraag wat algemeen bekende gevaren van voedsel zijn. De overheid is van
mening dat het algemeen bekend is, dat onevenwichtigheid in het voedselpatroon tot
gezondheidsrisico's kan leiden. Dit brengt met zich mee dat de fabrikant van margarine
niet op de kuip hoeft te zetten, dat te veel vet een groter risico op hart- en vaatziekten
met zich meebrengt. De scheidslijn tussen algemeen bekende gevaren, waarvoor niet
gewaarschuwd hoeft te worden, en bekende gevaren, waar wel een waarschuwing no-
dig is, is erg moeilijk te trekken.

Een andere vraag luidt, of producenten moeten waarschuwen indien het gevaar
slechts een aantal gebruikers betreft, zoals dit bijvoorbeeld bij voedselallergie het geval
is. In art. 1407b, eerste lid, wordt aangegeven, dat bij de beoordelingvan een produkt
op zijn gebrekkigheid doorslaggevend is welke veiligheid men ervan mocht verwach-
ten. Met het woord 'men' wordt het grote publiek bedoeld.38 Maar hoe groot moet dat
publiek dan zijn? De schattingen zijn dat tussen de 0,03 en de 0,7% van de bevolking
last heeft van een voedselallergie. Niet bekend is of deze groep voldoende groot is om
risico's op allergie in het kader van de gebrekkigheidstoets van belang te achten. Schut
en Van Wassenaer van Catwijck zijn van mening dat gewaarschuwd moet worden als
men het bestanddeel dat allergie opwekt niet in het produkt verwacht. Zij baseren zich
hierbij op de tekst van de Amerikaanse Restatement of Torts." Voor veel voorkomen-
de allergieen voor normale voedingsmiddelen, zoals eieren en aardbeien, is een waar-
schuwing niet nodig.

Een voorbeeld van een gebruiksaanwijzing is te vinden op kunstmatig gezoete le-
vensmiddelen, zoals lighe-frisdranken. Aangegeven is hoeveel sacharine en cyclamaat
het produkt bevat en hoeveel men er per dag maximaal van mag gebruiken. Er wordt
niet aangegeven waarom het slecht zou zijn meer dan de maximale hoeveelheid te con-
sumeren. Ook is het nog een heel gereken om te bepalen hoeveel van het produkt ge-
bruikt kan worden, zeker als de betrokkene nog meer kunstmatig gezoete levensmid-
delen gebruikt. Een dergelijke niet-gemotiveerde gebruiksaanwijzing maakt weinig in-
desk.

Op kort houdbare produkten vermeldt de fabrikant een lenminste houdbaar tot'
(THT) datum. Is de producent aansprakelijk als het produkt na de THT-datum gecon-
sumeerd wordt en schade veroorzaakt? Tenminste houdbaar tot heeft misschien niet
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een voldoende waarschuwende klank. In principe kun je de THT-datum als een ge-
bruiksaanwijzing zien. Heeft de consument die zich hier niet aan houdt medeschuld aan
het ontstaan van eventuele schade (art. 1407a, tweede lid)? Omdat een THT-datum
een minimale houdbaarheid aangeeft en niet de maximale, is het logisch dat consumen-
ten niet altijd vasthouden aan deze datum. Het zal van de omstandigheden afhangen of
en in hoeverre de aansprakelijkheid van de producent verminderd zou moetenworden.
Overigens wijst art. 1407b, eerste lid, sub c er op, dat bij het beantwoorden van de
vraag of het schadeveroorzakende produkt gebrekkig is tevens gelet dient te worden op
het tijdstip van het in het verkeer brengen. Van bederfelijke waar mag je naarmate het
ouder wordt uiteraard minder veiligheid verwachten.

7. PRODUKTENAANSPRAKELIJKHEID EN WARENWET

In hoeverre kunnen producer ten zich er in een geval van schade op beroepen, dat zij
bij het vervaardigen van hun produkten hebben gehandeld overeenkomstig de voor-
schriften van de Warenwet?' Art. 1407a tot en met i bieden op het eerste gezicht drie
aanknopingspunten voor een antwoord.

In de eerste plaats kun je je afvragen of een produkt dat voldoet aan de Warenwet en
de daarop berustende besluiten nog wel gebrekkig kan zijn in de zin van art. 1407b. Het
antwoord op de vraag luidt naar onze mening bevestigend. Beslissend is de vaststelling,
of het schade veroorzakende produkt de veiligheid bood die men ervan mocht verwach-
ten. Welke verwachtingen heeft het produkt bij de consument opgeroepen en waren
deze gerechtvaardigd? Voor de veiligheidsverwachtingen van de consument is de hou-
ding van de producent ten aanzien van de op zijn produkt van toepassing zijnde wette-
lijke voorschriften niet van belang. Hoogstens zou je kunnen zeggen dat een consu-
ment ervan uit mag gaan, dat de producent de voorschriften in acht neemt. Maar indien
deze de voorschriften keurig heeft nageleefd, is het best mogelijk dat er in een geval van
schade aanleiding is voor aansprakelijkheid. Als gezegd mag de consument er naar on-
ze mening in beginsel op rekenen dat voedingsmiddelen 100% veilig zijn. De Waren-
wet en de daarop berustende besluiten kunnen niet als uitputtende regeling worden
beschouwd. Het is niet uitgesloten dat de gebrekkigheid van een voedingsmiddel haar
oorzaak vindt in een aspect waaromtrent in of op basis van de Warenwet niets is voorge-
schreven.

Het tweede aanknopingspunt wordt geboden door art. 1407a, eerste lid, sub d: de
producent is niet aansprakelijk indien het gebrek van zijn produkt het gevolg is van het
feit dat is voldaan aan dwingende overheidsvoorschriften. Als dwingende overheids-
voorschriften dienen te worden beschouwd voorschriften die dermate zijn gedetail-
leerd, dat het resultaat van de naleving er onmogelijk anders kon uitzien.41 Hiervan is
bijvoorbeeld sprake indien de wetgever voorschrijft dat een voedingsmiddel een be-
paald bestanddeel dient te bevatten. Indien juist dit bestanddeel schade.blijkt te heb-
ben veroorzaakt, terwijI het produkt gezien de aanwezigheid van het bestanddeel en de
afwezigheid van bijvoorbeeld een waarschuwing ter zake, als gebrekkig moet worden
beoordeeld, gaat de producent vrijuit. Maar dan ook alleen in dat geval, omdat de wet-
gever hem geen enkele beleidsruimte heeft gelaten. Anders ligt de situatie waarin de
wetgever door middel van een positieve lijst heeft aangegeven dat een voedingsmiddel
een bepaald bestanddeel mag bevatten.

Dwingende overheidsvoorschriften in deze zin treft men zelden in de Nederlandse
regelgeving aan. Voor wat betreft de voorschriften in het kader van de Warenwet kan
worden gewezen op de Beschikking volledige zuigelingenvoeding,42 waarin een groot
aantal stoffen worden opgesomd die in een bepaalde hoeveelheid volledige zuigelin-
genvoeding aanwezig moeten zijn, en de verplichte toevoeging van vitamine D3 aan
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margarine, op grond van art. 1, tweede lid, van het Margarinebesluit.43 Naleving van
andere dan dwingende overheidsvoorschriften sluit aansprakelijkheid uit hoofde van
art. 1407a tot en met i niet uit.

Het derde aanknopingspunt is te vinden in art. 1407a, eerste lid, sub e: de producent
is eveneens niet aansprakelijk indien zijn produkt weliswaar een gebrek vertoonde,
maar hij dit gezien de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het mo-
ment van het in het verkeer brengen niet had kunnen voorzien. Uit de bepaling kan
worden afgeleid dat 'the state of the art' de maatstaf vormt waaraan het handelen van
producenten, c.q. de resultaten daarvan, dient te voldoen. Kunnen wettelijke voor-
schriften wellicht worden beschouwd als neerslag van de stand van wetenschap en tech-
niek? Het antwoord op de vraag luidt ontkennend. In de eerste plaats zijn de weten-
schappelijke en technische kennis continu in ontwikkeling, terwijl de inhoud van een
wettelijk voorschrift op een gegeven moment vast ligt. De inhoud van de voorschriften
loopt daarom steeds achter bij de stand van wetenschap en techniek. In de tweede
plaats zijn wettelijke voorschriften in het algemeen een resultaat vaneen politiek com-
promis, waarbij een hogere veiligheid is afgewogen tegen de daaraan verbonden hoge-
re kosten. Ook wat dat betreft bieden wettelijke voorschriften een lager veiligheidsni-
veau dan op grond van de stand van wetenschap en techniek mogelijk zou kunnen zijn.

Het voorgaande komt er in feite op neer, dat het veiligheidsniveau waaraan voe-
dingsmiddelen moeten voldoen niet door de Warenwet en de daarop berustende be-
sluiten wordt bepaald. De regelgeving legt een minimum beschermingsniveau vast, dat
in ieder geval moet gehaald. Consumenten mogen onder omstandigheden een hogere
veiligheid van voedingsmiddelen verwachten dan in en op grond van de Warenwet
wordt geeist.

Onder het huidige recht brengt het niet naleven van wettelijke veiligheidseisen,
waaronder de voorschriften van de Warenwet onzes inziens gerangschikt kunnen wor-
den, met zich mee dat de bewijslast met betrekking tot de causaliteit wordt omgekeerd.
Art. 4 van de richtlijn bepaalde met zoveel woorden dat het causaal verband in een
geval van produktenaansprakelijkheid dient te worden aangetoond door het slachtof-
fer. Wij gaan er echter vanuit dat handelen in strijd met de Warenwet of de daarop
berustende besluiten ook onder art. 1407a e.v. tot de bedoelde bewijslastomkering zal
kunnen leiden."

8. CONCLUSIES

In deze bijdrage hebben wij stilgestaan bij de vraag wat de implementatie van de
EEG-richtlijn produktenaansprakelijkheid betekent voor de ontwikkeling van het Ne-
derlands recht inzake de aansprakelijkheid voor gebrekkige levensmiddelen. In zijn
algemeenheid kan men stellen dat de richtlijn in ieder geval enige harmonisatie van het
recht inzake produktenaansprakelijkheid in de Lid-Staten van de EG tot gevolg heeft.

De richtlijn laat een aantal opties aan de Lid-Staten. Vanuit het oogpunt van consu-
mentenbescherming ware het beter geweest dat de Nederlandse regering ten aanzien
van twee opties tot een andere keuze was gekomen. Dat geldt in de eerste plaats voor
het opnemen van het 'state of the art defense' (art. 1407a, eerste lid, onder e), waar-
door het ontwikkelingsrisico bij het slachtoffer wordt gelegd. Het geldt voorts voor de
juist in de sfeer van het levensmiddelenrecht gevoelde uitzondering van landbouw-
grondstoffen.

De EEG-richtlijn legt de produktenaansprakelijkheid bij de 'producent'. De ruime
omschrijving van dit begrip heeft verstrekkende gevolgen voor de leverancier die zijn
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huismerk op een levensmiddel aanbracht, alsmede voor leveranciers van levensmidde-
len waarvan de oorspronkelijke producent onbekend is.

Voor wat betreft de beoordeling op hun gebrekkigheid dient het uitgangspunt naar
onze mening te zijn, dat levensmiddelen honderd procent veilig zijn. Levensmiddelen
behoren bij gebruik geen schade te veroorzaken; doen ze dat wel, dan zijn ze in het
algemeen gebrekkig in de zin van art. 1407b. Sommige inherente risico's kunnen door
middel van een goede gebruiksaanwijzing worden opgevangen.

Het is onduidelijk in hoeverre art. 1407b producenten noodzaakt om hun produkten
te voorzien van waarschuwingen tegen voorkomende voedselallergieen. Ook de status
van de THT-datum in het kader van de gebrekkigheidstoets is niet duidelijk.

Naleving van op basis van de Warenwet (en vergelijkbare wetten) gegeven voor-
schriften vrijwaart niet voor produktenaansprakelijkheid. Het in art. 1407a, eerste lid,
onder d, bedoelde verweer gaat bijna nooit op; dwingende overheidsvoorschriften zijn
zeldzaam. Niet-naleving kan een omkering van de bewijslast tot gevolg hebben.

Het enkele feit dat het recht inzake produktenaansprakelijkheid binnenkort wordt
gecodificeerd heeft een verbetering tot gevolg van de positie van de Nederlandse con-
sument. Het op basis van de EEG-richtlijn ingediende wetsvoorstel roept vragen op,
maar geeft ook voor gevallen waarin levensmiddelen schaden hebben veroorzaakt
tevens de nodige antwoorden. Tot 'Amerikaanse toestanden' zal de invoering van het
wetsvoorstel naar onze mening niet leiden.
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