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Samenvatting
Ook in ons land zal een aanpassing van de wetgeving met betrekking tot de produktenaansprakelijkheid moeten plaatsvinden. Op dit terrein is namelijk een EEGrichtlijn van kracht, die een dergelijke aanpassing vereist.
In deze bijdrage is stilgestaan bij de vraag wat de implementatie van de EEG-richtlijn betekent voor de ontwikkeling in ons land van het recht inzake de aansprakelijkheid voor schaden veroorzaakt door gebrekkige levensmiddelen. In dit verband
wordt eerst ingegaan op de gevaren welke levensmiddelen met zich mee kunnen
brengen (4.7.1.2). Vervolgens worden de hoofdlijnen van het bij de Tweede Kamer
aanhangig gemaakte wetsvoorstel uiteengezet (4.7.1.3). In 4.7.1.4 wordt ingegaan
op de uitzonderingspositie die in richtlijn en wetsvoorstel werd toebedeeld aan
landbouwgrondstoffen. In 4.7.1.5 volgen de juridische consequenties van het aanbrengen van een zogenaamd huismerk op een verpakt levensmiddel. Aangezien hier
de aansprakelijkheid voor door gebrekkige levensmiddelen veroorzaakte schaden
aan de orde is, dient te worden bepaald wanneer een levensmiddel als zodanig
moet worden aangemerkt. Dit is het onderwerp van 4.7.1.6. In 4.7.1.7 wordt ingegaan op de relatie tussen het al of niet naleven van in het kader van de Warenwet
gegeven voorschriften en produktenaansprakelijkheid. Tenslotte wordt in 4.7.1.8
een aantal conclusies getrokken.

4.7.1.1 Inleiding
Uiterlijk 30 juli 1988 diende de Nederlandse

door een verkeerde voeding. Het risico van re-

wetgeving, net als die van de andere Lid-Sta-

derdste van het risico veroorzaakt door milieucontaminanten [6].
Acute voedselvergiftiging wordt in 80%van de

ten van de Europese Gemeenschappen, te
zijn aangepast aan de van 1985 daterende
EEG-richtlijn produktenaansprakelijkheid [1].
Ter voldoening aan deze verplichting 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
bepalingen een 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 i nvoeging in het bestaande BW aangewezen.

4.7.1.2 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 milieuverontreiniging of
onzorgvuldig vervoer [4]. De potentiele risico's
van het huidige voedselpakket zijn in volgorde van afnemend belang:
voedselvergiftiging door micro-organis-
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men;
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 onge-

siduen en additieven is ongeveer een hon-

gevallen veroorzaakt door microbiologische
besmetting van voedsel. Jaarlijks worden e
ongeveer 10.000 gevallen van voedselvergifti
ging bekend. Men schat dat dit 1 tot 5% is var
alle optredende gevallen. Bij 25 tot 30 menser
wordt als <Adele doodsoorzaak een voedsel
vergiftiging door micro-organismen opgegeyen. Het is mogelijk dat ook hier niet alle gevallen worden geregistreerd [7].

In tweederde tot driekwart van alle gevaller
van voedselvergiftiging die worden geregistreerd is niet vast te stellen welk micro-orga
nisme en welk voedsel de oorzaak van dr
ziekte zijn. Onderzoek van Beckers toonck
aan dat in 51% van de gevallen waar de oor
zaak wel bekend was, er sprake was van eer
fout gemaakt in een horecabedrijf; in 19%wat
de fout thuis gemaakt en in 7%van de gevaller

in een levensmiddelenbedrijf [8].
Een voorbeeld van een geval waarin de oor
zaak wel bekend was, vormde de massale
voedselvergiftiging op de Eurotop-conferentie
in Maastricht in 1981, .waarbij 700 mensen
ziek werden. De oorzaak was gelegen in eer
salade, geleverd door een cateringbedrijf. De
medische kosten werden geschat op 40.00( )
gulden; het produktieverlies als gevolg van

ziekteverzuim op een bedrag tussen de

veer duizend maal lager dan het risico op

200.000 en 500.000 gulden en de bedrijfseco
nomische schade op circa 500.000 gulden [9].
In ongeveer 20% van alle gevallen van acute
voedselvergiftiging is de oorzaak niet micro
biologisch, maar chemisch van aard. De Plan-

voedselvergiftiging en het risico veroorzaakt

ta-affaire wordt beschouwd als de grootste
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chemische voedselvergiftiging in Nederland.
In 1960 kregen zeer veel mensen last van een

[13] in ons land moeilijk begaanbaar [14].

dingsteken op het produkt aan te brengen'

Daarentegen opent de aansprakelijkheid uit

blaasjesziekte. De vermoedelijke oorzaak

onrechtmatige daad meer perspectieven.
Weliswaar worden we hier geconfronteerd

(zie verder 4.7.1.5). Een produkt is ingevolge
art 1407b gebrekkig 'indien het niet de veiligheid biedt die men daarvan mag verwachten,

was een nieuwe emulgator, die in Planta margarine werd gebruikt. In totaal zijn zo'n
100.000 mensen als gevolg hiervan ziek geweest, waarbij er tenminste een dode is gevallen. De fabrikant heeft 1,2 miljoen gulden aan
schadevergoeding uitgekeerd. De werkelijke
3chade voor de fabrikant was veel hoger [10].
Chronische gevaren van voedsel zijn zeer divers en zijn veel moeilijker aan te geven. De reatie tussen hart- en vaatziekten en bepaalde
voedingspatronen lijkt vast te staan. Ook bij
let ontstaan van kanker lijkt voeding een beIangrijke bijdrage te leveren. Maar vaak is niet
bekend wat de uitwerking van een bepaalde

stof, na langdurige blootstelling, op het lichaam is. Half maart 1988 ontstond er opschudding over een bepaald soort ketjap, welke de kankerverwekkende stof dichloorpropanol (DCP) bevatte. De fabrikant haalde na het
bekend worden hiervan al zijn 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 meeste
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. Voedselbestanddelen die verantwoordelijk kunnen zijn voor het opwekken van
een allergische reactie zijn onder meer melk,
cacao, aardbeien, azo-kleurstoffen en nitraat
[111

4.7.1.3 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 dergelijk gemar zich verwezenlijkt. Al naar gelang de omstandigheden zullen wij de verkoper van het
slechte voedsel, de bereider van de slechte
maaltijd, de exploitant van de lekkende koelauto, het cateringbedrijf, enz. of... de produbent kunnen aanspreken. Afgezien van de
Kwestie van de huismerken zal alleen die laatste mogelijkheid in deze bijdrage nader worden uitgediept. Dat geschiedt vooral vanuit

met het probleem van de bewijslast van onrechtmatigheid, schuld en causaal verband,
maar de rechtspraak geeft een eerste aanzet
tot een oplossing van dit probleem [15]. Het
ziet er naar uit dat dit spoedig op een hechte
wettelijke grondslag zal berusten.
De Europese richtlijn dateert als gezegd van
1985. Al vanaf 1974 was er aan gewerkt [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. Mede dankzij de initiatieven van de Franse minister voor Consu-

mentenzaken Mme Lalumiere werd begin
1985 een compromis bereikt. Het compromis
voorziet in een aantal opties. Van een werkelij-

ke 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. Hier zullen eerst
de hoofdlijnen van richtlijn/wetsvoorstel worden weergegeven. Daarbij wordt de volgorde
van het wetsvoorstel aangehouden, welke volgarde wel ingrijpend van die van de richtlijn afwijkt.
Voorop staat de hoofdregel dat de producent
aansprakelijk is voor de schade veroorzaakt
door een gebrek in zijn produkt (art. 1407a,
eerste lid, aanhef). Onder 'producent' 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 producent presenteert door
zijn naam, zijn merk of een ander onderschei-
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alle omstandigheden in aanmerking genomen...' (zie verder 4.7.1.6 en 4.7.1.7). Het derde

kernbegrip is het 'produkt', waaronder in art.
1407c wordt verstaan 'een roerende zaak, ook
nadat deze een bestanddeel is gaan vormen
van een andere roerende of onroerende zaak,
alsmede electriciteit, zulks met uitzondering
van landbouwgrondstoffen en produkten van
de jacht' (zie verder 4.7.1.4).
Het is hier niet de pleats om de hoofdregel aan

een uitputtende analyse te onderwerpen,
maar om aan te geven hoezeer

woord op

een goudschaaltje moet worden gewogen,
kan worden gewezen op de betekenis die
sommige commentatoren aan het woordje
'zijn' hechten. Hieruit zou volgens hen blijken
dat een marktaandeelaansprakelijkheid,
zoals in de DES-zaak, niet onder de richtlijn
kan worden gebracht [17].
Art. 1407a, eerste lid, noemt behalve de hoofdregel een zestal uitzonderingen, die in het navolgende ten dele aan de orde zullen komen.
Een uitzondering wordt hier afzonderlijk genoemd. 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 distributiefase is beland.

Onder de hier besproken aansprakelijkheid
valt dus ook het geval van de letselschade aan
werknemers van een supermarkt veroorzaakt
door het ontploffen van een fles frisdrank [18].

De richtlijn schrijft voor dat het aan de producent is om aan te tonen dat een uitzonderingssituatie zich voordoet. Helaas hebben de Nederlandse ontwerpers de richtlijn juist op dit
punt niet letterlijk gevolgd. De om kering van
de bewijslast hebben zij aangegeven met het

woord 'tenzij'. Wettechnisch is dit correct,
maar welke juridisch niet-onderlegde lezer
van de wettekst is hiervan 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 techni1

!A

let perspectief van de schadevergoeding.
Een aansprakelijkheidsregeling kan ook een
)reventieve functie hebben, maar deze zal
her niet worden besproken [12]. De verhouling tot de publiekrechtelijke regeling van de
'Narenwet zal in 4.7.1.7. alleen in een ander
verband aan de orde komen.
Wie de producent van gebrekkige levensmidtielen in rechte wil betrekken, kan dat in theotie op tweeerlei grondslag doen. Hij kan een
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keten van overeenkomsten pogen te construeren tussen producent, importeur, grossier, detaillist, koper en gebruiker. Of hij kan de

_*W

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
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sche 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
ontwikkelingsrisico opdraait [19].
Van de overige bepalingen van het wetsvoor-

,

stel worden er hier nog vier genoemd. Art.

P
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1407e heeft betrekking op de schade die door
de richtlijn wordt bestreken. De aansprakelij kheid ziet allereerst op alle schade door dood of
lichamelijk letsel. Zaakschade valt alleen on-

der de werking van de regeling indien deze
kort gezegd in de privésfeer valt. Bovendien
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geldt voor zaakschade een franchise van 500
Ecu (f 1263,85). Over die franchise is inmiddels heel wat te doen geweest. De Europese
ambtenaar die vermoedelijk voor deze bepaling verantwoordelijk is, heeft meer dan eens
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verkondigd dat de bedoeling van de opstel-
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lers (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 deplaise Monsieur Taschner de ruimte
om de franchise te beschouwen als een drempelf ranchise: 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 Luxemburg deze
knoop wel moeten doorhakken [20].
Van belang zijn voorts de termij nen genoemd
in art. 1407f: de driejarige verjaringstermijn
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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 1401aansprakelijkheid. Dit blijkt uit art. 1407h, dat
uitdrukkelijk bepaalt dat de nieuwe regeling
alle andere rechten en vorderingen onverlet
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laat.

Tenslotte vermelden we het exoneratieverbod
van art. 1407g (het zich vrijwaren tegen aansprakelijkheid). We wijzen erop dat de producent dit verbod soms via een waarschuwing
kan ontwijken [21].
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 flink 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 en wel 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, richtlijn).
In de tweede plaats verwijst de richtlijn expliciet naar het nationale recht inzake schorsing
en sluiting van de verjaring (art. 10, tweede lid,
richtlijn), het regres (art. 5 richtlijn) en immateride schade (art. 9, tweede lid, richtlijn).
Voorts blijft het nationale recht volgens art. 13
richtlijn van belang, waar het de consument

14
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een betere rechtsbescherming biedt dan de
richtlijn.
Tenslotte wijzen we op de verschillen in procesrecht, 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 aanen wellicht ook meer
sprakelijkstellingen
procedures [23] uitgaan.
De belangstelling voor het vraagstuk van de
produktenaansprakelijkheid is in ons land
ontstaan in de jaren zestig. Een aantal factoren

heeft deze belangstelling bevorderd.
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Er was een aantal geruchtmakende zaken,
zoals de Planta-affaire en het thalidomid
(Softenon)-drama, gevolgd door de wellicht
iets minder bekende SMON (enterovioforr 1,
mexaform)-zaak. De ontwerpers van het
Nieuw Burgerlijk Wetboek namen een bijzoi dere aansprakelijkheidsregel inzake produl:tenaansprakelijkheid in boek 6 op, nameli k
het nadien in verband met de op hand,:
zijnde Europese regelgeving
ingetrokken
art. 6.3.13. Tenslotte werd de belangstelling
opgewekt door de ontwikkeling van het leerstuk in de Verenigde Staten. Dit doet tenslotie
de vraag rijzen of ons straks ook 'Amerikaailse toestanden' te wachten staan. Naar de moning van de auteurs is dat niet het geval.
Er is een viertal punten waarop de situatie fl
de Verenigde Staten aanzienlijk verschilt van
die in West-Europa.
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In de eerste pleats 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 payeen
fors percentage van de toegewezen claim. Het
jury-systeem leidt tot hoge uitkeringen 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 moat procederen om aan een uitkering
te komen.
En tenslotte kennen we allemaal, al is het maar
uit de anekdotes, de Amerikaanse mentaliteit
van 'sue the bastards' [24].
Om al deze redenen valt niet te verwachten dat

het uitkeringspeil in ons werelddeel naar
Amerikaanse hoogten zal stijgen.
4.7.1.4 Levensmiddelen; landbouw- en andere produkten
Aansprakelijkheid uit hoofde van de nieuwe
regeling bestaat voor schaden veroorzaakt
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 'produkt'
wordt verstaan 'een roerende zaak, ook nadat
deze een bestanddeel is gaan vormen van
een andere roerende of onroerende zaak, alsmede electriciteit, zulks met uitzondering van

landbouwgrondstoffen en produkten van de
jacht'. Onder landbouwgrondstoffen' worden
verstaan produkten van de bodem, van de
veefokkerij en van de visserij, met uitzondering van produkten die een eerste bewerking
of verwerking hebben ondergaan'.
De uitzondering op de uitzondering komt er in
feite op neer, dat landbouwprodukten in beginsel geen aanleiding kunnen geven tot produktenaansprakelijkheid op grond van art.
1407a e.v.; zij vallen pas onder het regime van
de regeling nadat zij een eerste be- of verwer-

king hebben ondergaan. Deze vaststelling is
vooral in het kader van het levensmiddelenrecht van groot belang. Ons voedselpakket is
nu eenmaal voor een belangrijk deel opge-

hier een vraag betreft die uiteindelijk door de
Europese rechter zal moeten worden beantwoord [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 onmogelijk om een
voorbeeld te geven van een landbouwprodukt
dat vOgr en tijdens slacht, winning of oogst generlei bewerking heeft ondergaan.
De considerans bij de richtlijn helot ons niet
verder, maar maakt het interpretatieprobleem
daarentegen groter.
In de derde overweging is namelijk te lezen,
dat landbouwprodukten niet onder de in de
richtlijn gecreeerde aansprakelijkheid dienen
te vallen, behalve wanneer ze een industriale
be- of verwerking hebben ondergaan 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 richt-

lijn gebruikte woord eerste in de considerans
door industri6le is vervangen. Een omschrijving van het begrip 'industriele be- of verwerking' ontbreekt. Indien strikt wordt vastgehouden aan het vereiste, dat het schadeveroorza-

kende produkt een industriele bewerking
moet hebben ondergaan, zou de consequentie kunnen zijn dat thuisgepelde garnalen buiten de regeling vallen, terwijl er wel produktenaansprakelijkheid zou bestaan voor garnalen
die in een grote hygienische 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 dui-

delijk, dat de landbouwgrondstof, die in de
voedingsmiddelenindustrie een behandeling
heeft ondergaan, waarbij deze is gesorteerd,
schoongemaakt, gekookt, van de nodige additieven is voorzien en verpakt, tot 'produkt' is
geworden. Een blik doperwten, een ons ontbijtspek en een liter vanillevla behoren ongetwijfeld alle drie tot de categorie der produkten. De omschrijving laat ons echter in het ongewisse over de vraag hoeveel (en welke) behandelingen achterwege hadden kunnen blijven om hen nog tot deze groep te mogen rekenen.

De formulering van de voorwaarde doet denken aan een overweging van het Duitse Oberlandesgericht Hamm in een van 1972 daterende uitspraak. Het Oberlandesgericht be-

sliste 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 beschrankt sich (...) auf rein mecha-

nische Vorgange, bei denen sich ersichtliche
Gefahrenquellen nicht ergeben' [27]. Indien
de gecursiveerde woorden op deze wijze dienen te worden uitgelegd, gaat de uitzondering
van de landbouwgrondstoffen verder dan de
tekst van de richtlijn doet vermoeden. Een dergelijke interpretatie zou de bescherming van
de consument 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 zich allerlei omstandigheden voordoen, waaronder deze behandeling tot grote schaden kan leiden.
De vergiftiging van een partij nasi eind 1980
door een uit de koelinstallatie van een vrachtwagen lekkende nitrietoplossing, vormt hiervan een pijnlijk voorbeeld. Ook een verkeerde

afstelling van de gebruikte apparatuur kan
ernstige gevolgen hebben, bijvoorbeeld doordat zich als gevolg 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 considerans 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 diepgaand beziggehouden met de vraag of de landbouwgrondstoffen buiten een regeling inzake produkten-

aansprakelij kheid zouden moeten worden
gehouden. Het met de nodige argumenten
onderbouwde antwoord was ontkennend

bouwd uit al of niet be- of verwerkte landbouwgrondstoffen. Niet alle levensmiddelen blijken
als produkt te worden beschouwd, hetgeen tot

In hoeverre kunnen behandelingen als wassen, snijden, drogen, blancheren, verhitten,
koelen, doorstralen, invriezen en verpakken

gevolg heeft dat de schade veroorzaakt door
het ene levensmiddel straks door een ander
aansprakelijkheidsregime 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 moeten
worden gevonden in de definitie van het begrip 'eerste be- of verwerking'. Een dergelijke
definitie ontbreekt echter, zowel in de Europese richtlijn als in het Nederlandse wetsvoorstet De Nederlandse regering heeft zich niet
aan een omschrijving gewaagd, omdat het

op zichzelf als eerste c.q. industriale be- of verwerking worden beschouwd? En wat is de betekenis in dit verband van bijvoorbeeld het na

zondering vormt slechts een aanknopings-

de oogst behandelen van aardappelen met
een kiemremmend middel?

noch dat van de individuele boer (die men er
waarschijnlijk mee heeft willen beschermen)
is gediend [31].
Uit het oogpunt van consumentenbescherming is het juist om niet alleen de pot pindakaas met een aantoonbare hoeveelheid aflatoxine onder de regeling te laten vallen, maar
ook de losse pinda's die met aflatoxine zijn
besmet.
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In de tweede pleats rijst de vraag welke betekenis moet worden toegekend aan de woorden die tot een gebrek in die produkten kan
leiden. Terwip 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.

[30].

De wetgever zou er verstandig aan doen het
SER-advies ook op dit punt te volgen. De uitpunt voor het vertragen van procedures, waar-

mee noch het belang van de benadeelde,

Wordt vervolgd
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