
Privaatrecht Aktueel • BAI
Tien jaar produktenaansprakelijkheid

]• Publikatieblad EG 7 okto-
ber 1985, nr L 210/29.
*• Spankje heeft de richtlijn
DJ) wet van 6 juli 1994, Boletin
Uficialdel Estado7juli 1994,
olz. 21 757 geïmplementeerd.

Dit jaar is het tien jaar geleden dat de richtlijn produk-
tenaansprakelijkheid1 tot stand kwam. De richtlijn is
inmiddels, behalve in Frankrijk2, in alle lidstaten van
de Europese Unie geïmplementeerd. Ook in de andere
Europese staten en zelfs daarbuiten, in Australië en
Japan, is wetgeving geïntroduceerd die gebaseerd is op
de richtlijn produktenaansprakelijkheid. Een groot
sukses voor de Europese regelgever dus? Dat is daar-
mee nog niet gezegd.

Met de hoofdlijnen van de richtlijn zijn de meeste
commentatoren wel ingenomen. Met name de maat-
stafvan gebrekkig, 'indien het niet de veiligheid biedt
die men van [het produkt] mag verwachten', oogst bij-
val. Over de uitwerking is men evenwel minder geluk-
kig. De richtlijn is op vele punten onduidelijk. De ver-
sies in de verschillende talen zijn niet geheel gelijklui-
dend. De richtlijn verwijst op diverse punten naar
nationale wetgeving. En ten slotte laat zij de lidstaten
een drietal opties, waardoor van de beoogde harmoni-
satie minder terecht komt dan men kon verwachten.

Toch zijn het niet deze technische punten waarop de
richtlijn onlangs is beoordeeld. Het was in de eerste

plaats de 'impact' op het recht die aan de orde was.
Daar gaf de richtlijn zelf aanleiding toe, want art. 21
verplicht de Europese Commissie iedere vijfjaar aan de
Raad van Ministers een notitie aan te bieden inzake de
toepassing van de richtlijn en daaromtrent zo nodig
voorstellen te doen. Welnu, de richtlijn wordt veel
minder toegepast dan destijds werd verwacht.

Die verwachtingen waren hooggespannen. Ik heb dat
zelf mogen ervaren. In 1977 voerde ik voor de Europese
Commissie een onderzoek uit op het gebied van de
algemene voorwaarden. Het onderzoek voerde mij
naar de hoofdsteden van het toenmalige Europa van de
negen en daar ook naar ondernemersorganisaties.
Steeds gebeurde hetzelfde. Na een half uur geduldig
mijn vragen over algemene voorwaarden te hebben
beantwoord, brachten mijn gesprekspartners de con-
versatie op de toen te verwachten richtlijn produkten-
aansprakelijkheid. Dat onderwerp fascineerde hen.
Kennelijk verwachtten zij de grootste rampspoed als
de richtlijn tot stand zou komen: onbetaalbare schade-
claims en torenhoge verzekeringspremies, culmine-
rend in een bankroet voor de onderneming. Die vrees
is niet bewaarheid. Als er in Europa al bedrijven failliet
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zijn gegaan, dan ligt dat niet aan de produktenaan-
sprakelijkheid. Verzekeringspremies zijn misschien

wel gestegen, maar minder dan verwacht. Een vergelij-
king met het recht van de Verenigde Staten gaat niet

op-

Maar de meeste commentatoren gaan nog verder dan
deze constatering. De richtlijn heeft op de praktijk geen
enkel effekt, zo roepen zijn. Op een onlangs gehouden
symposium^ concludeerde de Duitse rapporteur:

'Tlie impact of the Directive on Products Liability in Germany is almost
nulk'

De Britse rapporteur stelde:

')ust as there hos been no concluded lityation o/claims rdying upon the Act,
so there appears to have been no perceptible ejfect of the Act on the availabi-

lity o/or premia/or product liability insurance'.'

De Belgische verslaggever ten slotte meldt ons:

'La loi du 25/évrier 1991 semble ynore'e par les praticiens du droit. Aucune
déasionjudiciaire publiée ne/ait application de cette loi6.'

Waaruit blijkt de gebrekkige impact nu? De genoemde

auteurs baseren hun uitspraken met name op het uit-
blijven van jurisprudentie. Afgezien van enkele veel

geciteerde uitspraken, zoals die van het Tribunale te
Monza?, is er immers nauwelijks iets te vinden.

Ik vind dit een merkwaardig argument. Indien een wet
geen rechtspraak genereert, kan dat verschillende oor-
zaken hebben. Het kan zijn dat er geen misstanden

zijn, zodat de wet ook niet behoeft te worden ingeroe-
pen8. Het kan zijn dat procederen zo lang duurt, dat

we gewoon nog niet aan de eerste zaak toe zijn. Denk-
baar - hoewel minder plausibel - is ook dat er wel uit-

spraken zijn, maar dat deze niet worden gepubliceerd.
En ten slotte is geenszins uitgesloten dat de wet
gewoon werkt zonder dat men zijn toevlucht tot pro-
cederen zoekt. Dat laatste lijkt mij in ons land niet uit-

gesloten. Ook in zaken als de Planta-affaire en de Iglo-
zaak heeft Unilever het niet op een (civielrechtelijke)

veroordeling laten aankomen.

Sommige commentatoren wijzen echter op wel gepu-

bliceerde rechtspraak op basis van de gewone artikelen

inzake onrechtmatige daad. Met name in Duitsland is

dit het geval. Ook dit argument is niet overtuigend.
Dat men in Duitsland voor § 823 opteert in plaats van

voor het Produkthaftungsgesetz, heeft verscheidene

oorzaken. Een niet onbelangrijke is dat het slachtoffer
op basis van het Produkthaftungsgesetz geen immate-

riële schade can claimen, op grond van § 823 wel. En
waarom zou de Duitse rechter bij de toepassing van de

algemene onrechtmatige daad niet met een schuin oog

naar de produktenaansprakelijkheid kijken? Het
recente Halcion-arrest van het hof Arnhem is een voor-

beeld van het inwerken van de richtlijn op het com-
mune Nederlandse recht.

Het belangrijkste lijkt mij evenwel dit. De richtlijn

produktenaansprakelijkheid heeft het recht van de lid-
staten een stuk(je) dichter bij elkaar gebracht. Tenein-
de thans de eigen regelgeving, ook het commune
onrechtmatige daadsrecht, in de sleutel van de richt-

lijnconforme interpretatie uit te leggen, is toetsing aan
de richtlijn produktenaansprakelijkheid geïndiceerd?.
Bij afwezigheid van puur Europese bronnen, is men
wel aangewezen op nationale literatuur uit de diverse

lidstaten.

Toen ik het bovenstaande had geschreven, dacht ik

even nog wat bewijsmateriaal bijeen te zoeken om te
illustreren dat het leerstuk van de produktenaanspra-

kelijkheid reeds thans geïnternationaliseerd is. Dat viel
tegen. Het meest recente Duitse handboek over ver-

bintenissenrecht citeert uitsluitend Duits en Oosten-
rijks publikaties over produktenaansprakelijkheid10.

De laatste Engelse monografie over produktenaanspra-

kelijkheid treedt alleen in discussie met Engelstalige
auteurs, of zij nu Amerikaans, Australisch, Canadees or
Engels zijn11. De meest aangehaalde Franse dissertatie

over ons onderwerp verwijst een enkele maal wel naar
ontwikkelingen elders, maar het is maar

mondjesmaat12. Een vluchtige blik op publikaties uit
andere landen bevestigt dit beeld. Alleen de literatuur

van eigen bodem, of beter: van het eigen taalgebied,

wordt bestreken. Op deze bevinding bestaat één dui-

delijke uitzondering. Nederlandstalige auteurs^ ple-
gen wel in te gaan op ontwikkelingen elders H. Ik moet

daarom mijn conclusie herzien. De slotsom dringt zich
op dat buitenlandse auteurs misschien wel internatio-

naal zouden willen denken, maar dat eenvoudig, door
beperkte talenkennis, niet kunnen. Dat betekent werk
aan de winkel voor de Nederlandstalige juristen, die

het cement van een Europees privaatrecht kunnen

leveren.
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