
Rechterlijke uitspraken

doordat de hoofdschakelaar van de lift door het niet afgesloten zijn van de afsluit-
kast eveneens probleemloos te bedienen viel alsmede

— dat die kinderen in het vuur van hun spel mogelijk niet steeds oplettend zouden zijn
op niet vermoede gevaren als waarom het hier ging en aldus een beoordelingsfout
zouden kunnen begaan door, staande op het plateau van de lift, een arm door de
spijlen te steken ter bereiking van de draadconstructie direct daarachter, zeker als
die kinderen niet meer dan globale kennis zouden hebben van de werkwijze van een
lift als de onderhavige en van de daaraan verbonden gevaren.

Hoewel Armand derhalve zeker fouten gemaakt heeft acht het hof de fouten aan de
zijde van Muwi zo aanzienlijk veel ernstiger dat de schade daarom geheel aan Muwi
valt toe te rekenen. Zij wist van de aanwezigheid van kinderen ondanks de terreinaf-
sluiting, zij moest daarmee rekenen bij het treffen van maatregelen rond de apparaten
op het terrein ter voorkoming van risico's als waarom het hier ging en die zij beter
kende dan de kinderen. Zij sloot bij de bouwlift noch de kast om de hoofdschakelaar af
noch verwijderde zij de draadconstructie. Het voorgaande brengt mee dat de grieven I-
IV niet tot vernietiging van het vonnis kunnen leiden.

6. Voor wat betreft de vordering tot vergoeding van de immateriële schade staat tus-
sen partijen vast dat Armand als gevolg van het ongeval diens linker arm vanaf 10 cm
onder het schouderblad heeft moeten missen.

Kromokaryo heeft voorts onweersproken gesteld:
— dat Armand in verband met het ongeval in totaal 3 maal moest worden geopereerd,

waardoor hij in totaal 41/2 maand in het ziekenhuis heeft moeten verblijven, waar-
bij onder meer ook een slagader uit zijn been is genomen hetgeen geresulteerd heeft
in een litteken van een halve lengte van een been, terwijl bij een volgende operatie
ook huidtransplantatie heeft moeten plaatsvinden;

- dat Armand, nadat hij met enige vertraging als gevolg van het ongeval een LTS-
opleiding had afgemaakt, geen werk kon vinden;

— dat Armand een armprothese draagt die steeds aanleiding geeft tot een pijnlijke
schouder, dat hij aan veel niet meer kan doen, dat meisjes, voorzover zij hem niet
reeds kennen, geschokt op hem reageren en dat vreemden hem raar aankijken.

7. Het hof is van oordeel dat, gelet op de zo juist genoemde factoren, aan Kromoka-
ryo behoort te worden toegewezen ten titel van immateriële schade een bedrag van
f 50 000 te vermeerderen met rente als gevorderd.

Rechtbank Amsterdam, 25 mei 1988
inzake Van Ballegooijen, Buijsingh, De Jonge, Van der Holst,
Meester en Schröder/Bayer Nederland B.V., Brocacef B.V., Centrafarm B.V.,
Dagra N.V., Duphar Nederland B.V., Medicopharma B.V., Nogepha B.V.,
Pharbita B.V., Pharmachemie B.V. en UCB Pharma Nederland B.V.
(mrs. Van Erp Taaiman Kip-Nieuwenkamp, Tonkens-Gerkema en Beukenhorst)
rolnr. H 86.1409
(zie de noot achter deze uitspraak)

— produktenaansprakelijkheid
- DES
— marktaandeelaansprakelijkheid

De mogelijkheid van het bestaan van een marktaandeelaansprakelijkheid wordt door
de rechtbank van de hand gewezen. De vordering van eiseressen is niet toewijsbaar, nu
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geen van de gedaagden kan worden aangewezen als leverancier van de door hun moeders
ingenomen DES-tabletten, en evenmin zeker is dat de leverancier onder de gedaagden
moet worden gezocht.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

1. Eiseressen stellen dat zij, toen hun moeders zwanger van hen waren, blootgesteld
zijn geweest aan het destijds door die moeders als geneesmiddel ingenomen produkt
Diëthylstilbestrol (DES) en dat zich tengevolge daarvan vele jaren na hun geboorte bij
hen lichamelijke afwijkingen en aandoeningen hebben geopenbaard, die voornamelijk
bestaan in carcinomen van het urogenitale stelsel.

Volgens eiseressen is de ernstige materiële en immateriële schade die zij daardoor
hebben geleden en nog zullen lijden het gevolg van de onrechtmatige daad van gedaag-
den, die DES in de relevante periode - 1953 tot medio 1967 - (onder meer) voor
gebruik tijdens zwangerschap in het verkeer brachten, terwijl de doeltreffendheid
daarvan niet vaststond en zonder dat voldoende onderzoek was verricht naar de even-
tuele schadelijke werking.

Eiseressen vorderen dat ieder van gedaagden wordt veroordeeld tot vergoeding van
de gehele schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, alsmede
in de proceskosten.

2. Gedaagden erkennen dat alle eiseressen lijden of hebben geleden aan de door hen
gestelde aandoening. Dit staat daarmee tussen partijen vast.

3. In hun verweer hebben gedaagden aangevoerd dat niet alleen niet is komen vast te
staan dat de moeders van eiseressen tijdens hun zwangerschap het preparaat DES ge-
bruikt hebben en dat de aandoening waaraan eiseressen lijden moet worden toege-
schreven aan het gebruik van dit middel, maar dat bovendien geen van gedaagden
geïdentificeerd kan worden als degene, die de DES-tabletten, die de moeders van eise-
ressen mogelijkerwijs hebben geslikt, in het verkeer heeft gebracht en evenmin kan
worden vastgesteld dat de betreffende DES-tabletten in ieder geval van één van de
gedaagden afkomstig zijn. Gedaagden hebben in dat verband onweersproken gesteld
dat in 1963 in ons land 200 farmaceutische fabrikanten, 9 erkende farmaceutische
groothandelsbedrij ven, 37 erkende grossiers en 880 apothekers gevestigd waren en dat
ieder daarvan DES, waarvan de grondstof vrijelijk verkrijgbaar was, in het verkeer kan
hebben gebracht.

4. Eiseressen hebben bij repliek erkend dat zij niet weten van wie de DES-tabletten,
die hun moeders hebben geslikt, afkomstig zijn en dus ook niet in staat zijn één of meer
gedaagden aan te wijzen als leverancier daarvan.

Volgens eiseressen staat dit echter aan de toewijsbaarheid van hun vordering tegen
gedaagden niet in de weg en zijn gedaagden voor het geheel van hun schade aansprake-
lijk, omdat zij in de voor ieder van eiseressen van belang zijnde periode DES, een ge-
brekkig produkt, in het verkeer hebben gebracht. Voor deze gezamenlijke aansprake-
lijkheid beroepen eiseressen zich op de gemeenschappelijke gevaarzetting door de far-
maceutische industrie en het beginsel van alternatieve aansprakelijkheid, neergelegd
in art. 6.1.9.4a NBW. Van de groep van gedaagden, die DES in het voor ieder van
eiseressen relevante tijdvak in het verkeer heeft gebracht, kunnen volgens eiseressen
slechts die gedaagden vrijuit gaan, die aantonen dat het gevolg niet door hen teweeg
kan zijn gebracht. Met verwijzing naar een aantal Noordamerikaanse uitspraken en
naar art. 48 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, achten eiseressen
voorts nog andere rechtsgronden denkbaar.

5. Dit onderdeel van het geschil tussen partijen leent zich voor een onmiddellijke
beslissing.
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Voorzover in dit verband van belang staat als enerzijds gesteld en anderzijds erkend
of onvoldoende weersproken het volgende vast:
— geen van de eiseressen is in staat aan te geven van welke leverancier of fabrikant het

geneesmiddel dat haar moeder heeft gebruikt — aangenomen dat dit geneesmiddel
inderdaad DES was — afkomstig is;

— in de relevante periode is DES in Nederland (ook) in het verkeer gebracht door een
aanzienlijk aantal met-gedaagden.

Volgens de toelichting op art. 6.3.3 van het Ontwerp Meijers, in welke bepaling de
alternatieve aansprakelijkheid aanvaard wordt en waaruit art. 6.1.9.4a NBW zonder
voor deze zaak wezenlijke veranderingen is voortgekomen, geldt de regel van dat arti-
kel alleen indien komt vast te staan:
a. dat aan alle personen die de benadeelde aansprakelijk stelt een onrechtmatig hande-

len jegens hem kan worden toegerekend;
b. dat de door de benadeelde geleden schade het gevolg is van de daad van één dezer

personen, hoewel de benadeelde niet kan bewijzen van wie.
Alleen in dat geval is er, aldus de toelichting, uit een oogpunt van billijkheid aanleiding
om af te wijken van de normale regels van bewijslastverdeling en de te zamen met één
of meer anderen aansprakelijk gestelde persoon te belasten met het bewijs, dat de be-
treffende schade niet het gevolg is van een gebeurtenis waarvoor hij zelf aansprakelijk
is.

Hieruit volgt dat, wil er sprake zijn van een dergelijke omkering van de bewijslast,
moet vaststaan dat de dader behoort tot de aansprakelijk gestelde personen. Die vast-
stelling is onmogelijk als de schade, zoals in deze zaak, ook het gevolg kan zijn van de
daad van een niet aansprakelijk gestelde persoon.

Voor het stellen van minder strenge eisen dan die in de toelichting genoemd bestaat
geen aanleiding, omdat de bewijsmoeilijkheden ten aanzien van de vraag aan wiens
daad de geleden schade kan worden toegeschreven hier voor de benadeelden niet gro-
ter zijn dan voor de potentiële daders.

Aangezien het beroep op alternatieve aansprakelijkheid, zoals uit het voorgaande
volgt, niet opgaat, kan in het midden blijven of dat beginsel (enkel) uit billijkheidsover-
wegingen had moeten worden toegepast of via anticipatie op art. 6.1.9.4A NBW.

Eiseressen hebben er nog op gewezen, dat zij niet (kunnen) weten wie allemaal in de
relevante periode tot de kring van DES-leveranciers behoorden en hebben gesteld, dat
het dan ook op de weg van gedaagden ligt nadere gegevens te verstrekken over de toen-
malige Nederlandse DES-markt (hoe werd DES verkocht, door welke bedrijven en in
welke marktverhouding), omdat gedaagden dit alles weten, althans kunnen weten of
reconstrueren.

Echter, eiseressen hebben voor hun keuze om gedaagden — als 'exponenten van de
farmaceutische bedrijfstak' — aansprakelijk te stellen slechts aangevoerd, dat gedaag-
den de meerderheid uitmaken van de bedrijven, die volgens de gegevens van de Ko-
ninklijke Nederlandse Maatschappij voor Pharmacie in de relevante periode DES in
Nederland in het verkeer hebben gebracht.

Onder deze omstandigheid bestaat geen aanleiding van gedaagden te verlangen dat
zij meer feitelijke gegevens verstrekken ter motivering van hun stelling, dat niet vast-
staat dat de betreffende DES-tabletten in ieder geval van één van hen afkomstig zi jn.

6. Gesteld noch gebleken is dat gedaagden destijds als groep zijn opgetreden, zodat
van groepsaansprakelijkheid geen sprake kan zijn.

7. Andere mogelijke grondslagen voor omkering van de bewijslast, dan wel hoofde-
lijke aansprakelijkheid als door eiseressen beoogd biedt het huidige recht niet.

8. Dit alles leidt tot de slotsom dat het hiervoor behandelde onderdeel van het onder
3 weergegeven verweer van gedaagden slaagt. Nu geen van hen kan worden aangewe-
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zen als leverancier van door de moeders van eiseressen ingenomen DES-tabletten en
evenmin zeker is dat de leverancier in ieder geval onder de gedaagden gezocht moet
worden, is de vordering van eiseressen niet toewijsbaar, omdat het daarvoor vereiste
causale verband tussen de aan gedaagden verweten gedraging (het in het verkeer bren-
gen van het produkt DES) en de door eiseressen geleden schade ontbreekt. Aan behan-
deling van de overige stellingen van partijen komt de rechtbank daarom niet toe.

Eiseressen moeten als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de
proceskosten.

NOOT
Deze zaak is nog sub judice: hoger beroep is aangetekend. Dat is aanleiding om er in

dit stadium slechts een enkele kanttekening bij te plaatsen.
DES (Diëthylstilbestrol) is een hormoonpreparaat dat tussen 1947 en 1975 aan onge-

veer 200 000 zwangere vrouwen ter voorkoming van miskramen is voorgeschreven.
Nadien is gebleken dat het preparaat bij een klein aantal dochters van deze vrouwen
kanker in de vagina en de baarmoederhals veroorzaakte. Ik ontleen deze gegevens aan
een krantebericht waarin verslag wordt uitgebracht van de rechtszitting gewijd aan de
procedure van een zestal DES-dochters tegen enige fabrikanten van DES — NRC Han-
delsblad 30 maart 1988.

Het punt waarop de rechtbank de zaak afdoet is dat van de marktaandeelaansprake-
lijkheid. Hiervan is sprake indien een ondernemer aansprakelijk wordt geacht, niet
omdat is aangetoond dat de schade aan zijn produkt is te wijten maar omdat vaststaat
dat deze te wijten is aan een produkt dat wellicht van hem afkomstig is. De ondernemer
wordt dan aansprakelijk gehouden voor zijn aandeel in de markt.

In Sindell v. Abbott Laboratories, (1980) 607 P2d 924 heeft het hooggerechtshof van
de staat Californie een dergelijke marktaandeelaansprakelijkheid aanvaard — zie J.
Knottenbelt, NJB 1982, blz. 185-193. In gelijke zin: Martin v. Abbott Laboratories,
(1984) 689 P2d 368 en Collins v. Eli Lilly, (1984) 342 NW2d 37 - zie De Lousanoff,
RIW 1983, blz. 145 en Von Hülsen/Brinkmann, RIW1987, blz. 187,192 v. De poging
om Sindell in ons land te doen navolgen is vooralsnog mislukt. Het pleidooi van J.H.
Nieuwenhuis, Alternatieve causaliteit en aansprakelijkheid naar marktaandeel, pread-
vies Vereniging voor burgerlijk recht, Lelystad 1987 om art. 6.1.9.4A hier toe te passen
heeft bij de rechtbank geen succes gehad. De scepsis van A.J.O. van Wassenaer van
Catwijck, Produktenaansprakelijkheid, Zwolle 1986, blz. 79, heeft de overhand gekre-
gen.

De rechtbank beroept zich uitsluitend op de ontstaansgeschiedenis van art. 6. l .9.4A
NBW. De historische interpretatie behoort echter niet het monopolie te hebben. De
Rechtbank verzuimt ook andere interpretatiemethoden in haar beschouwing te betrek-
ken. Volgens Nieuwenhuis t.a.p. (blz. 14) past het wél aanvaarden van marktaandee-
laansprakelijkheid beter in het stelsel van de wet, sluit zij aan bij reeds geregelde geval-
len en is zij bovendien billijker.

Zou de zaak er voor de DES-dochters na invoering van de EG-richtlijn inzake pro-
duktenaansprakelijkheid beter voor staan? Het is zeer de vraag. Uit de tekst van art. l,
volgens welke de producent aansprakelijk is voor de schade veroorzaakt door een ge-
brek in zijn produkt, wordt wel afgeleid dat aansprakelijkheid alleen het eigen produkt
kan gelden - J. Schmidt-Salzer, Kommentar ER-Richtlinie Produkthaftung, Band l
Deutschland, Heidelberg 1986, blz. 457. Bovendien eist de richtlijn van de gelaedeerde
dat deze aantoont dat het gebrek in elk geval is veroorzaakt door DES (art. 4), mag er
geen sprake zijn van een ontwikkelingsrisico (art. 7 onder e) en geldt een vervaltermijn
van tien jaar (art. 11). Het feit dat Nederland — anders dan adspirant-lid Oostenrijk en
het Verenigd Koninkrijk (welk laatste land evenwel het verweer van het ontwikkelings-
risico veel te ver heeft opgerekt) — de richtlijn in strijd met art. 19 nog niet in de wet
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heeft neergelegd, is daarom voor de DES-dochters geen ramp. Invoering van de EG-
richtlijn zou hen evenmin deren, nu de richtlijn bestaande aansprakelijkheden onverlet
laat.

E.H. Hondius

Kantongerecht Utrecht, 18 juni 1987
inzake Van der Veeken/Sanyo Nederland B.V.
(mr. Van Emden-Geenen)
rolnr. 306/87

— koop
— videorecorder
— garantiebewijs

Nu gedaagde de firma Alkema machtigde om namens haar garantiebewijzen af te ge-
ven, dienen eventuele fouten bij de uitgifte van die bewijzen voor rekening van gedaagde
te komen.

MOTIVERING

1. Bij de beoordeling van het geschil tussen partijen kan worden uitgegaan van de
navolgende feiten, die door niet (voldoende) betwisting dan wel mede op grond van de
overgelegde bescheiden vaststaan:
a. in november 1981 kocht eiser bij de firma Alkema te 's-Gravenhage een videorecor-

der van het merk van gedaagde (Sanyo), model VTC 9300, registratienummer
20141802;

b. bij het sluiten van deze koopovereenkomst is door de firma Alkema aan eiser een
garantiebewijs namens gedaagde afgegeven;

c. de duur van deze garantie was een periode van twee jaar ingaande bij de aanschaf-
fing van het apparaat;

d. in de garantiebepalingen is voorts overeengekomen:
'Deze garantie geldt alleen indien het gebrek is ontstaan bij normaal gebruik op de
juiste spanning en vervalt indien door derden aan het toestel is gewerkt of de num-
mers van het apparaat, of garantiebewijs verminkt zijn';

e. in oktober 1983 heeft eiser de videorecorder onder garantie aan de firma Alkema ter
reparatie aangeboden;

f. vervolgens heeft gedaagde via de firma Alkema laten weten dat eiser de reparatie-
kosten moest betalen;

g. eiser heeft de reparatiekosten ad f 531 voldaan, waarna de reparatie is uitgevoerd
door gedaagde;

h. het bedrag ad f 531 is door gedaagde ontvangen.
2. In deze procedure vordert eiser met een beroep op de door gedaagde gegeven

garantie terugbetaling van de reparatiekosten ad f 531.
3. Gedaagde voert tegen deze vordering verweer. In de eerste plaats stelt zij, dat de

firma Alkema een onjuist garantiebewijs heeft overhandigd aan gedaagde; voor video-
recorders geldt een garantietermijn van één jaar, terwijl een bewijs met een duur van
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