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De EG richtlijn inzake produktenaansprakelijkheid van 1985 heeftaanleiding gegeven
tot zeer uiteenlopend kommentaar. In kringen van ondernemers doemen 'Amerikaanse
toestanden' op als schrikbeeld van wat ons in Europa te wachten zou staan. In consumen-
tenkringen bestaat veeleer ontevredenheid over de geringe verworvenheden van de richt-
lijn. Europese juristen vragen zich af of de richtlijn wel enigerlei vorm van harmonisatie
teweeg zal brengen. In deze bijdrage zal worden betoogd dat alle drie de groepen ongelijk
hebben met hun pessimisme. De premies voor de aansprakelijkheidsverzekering gaan
zeker omhoog, maar Amerikaanse toestanden staan ons niet te wachten. De richtlijn
brengt ook de consument in de Noordwesteuropese staten in een betere positie. Tenslotte
zal de richtlijn een katalyserende rol kunnen spelen bij de eenmaking van het Europese
aansprakelijkheidsrecht.

1. INLEIDING

Op 25 juli 1985 heeft de Raad van de Europese Gemeenschappen een richtlijn be-
treffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen
der Lid-Staten inzake de aansprakelijkheid voor produkten met gebreken vastgesteldl.

In zes landen is de richtlijn inmiddels in wetgeving omgezet. Het Verenigd Konink-
rijk was er het eerste bij in 1987. Daarna volgden Griekenland, Italie en Luxemburg.
De overige lid-staten zijn nog niet zover, ofschoon ze maar tot 1 augustus 1988 de tijd
hadden. Wel zijn ze meestal in de fase van parlementaire behandeling van een wets-
voorstel. Naast de EG-Lid-Staten hebben ook adspirant-lid Oostenrijk2 en Noorwe-
gen3 de richtlijn grotendeels geimplementeerd.

Het is niet waarschijnlijk dat aan de richtlijn horizontale directe werking zal worden
toegekend: het zwaard blijft in de schede totdat aan de richtlijn uitvoering is gegeven 5.
Overigens dient in landen als Nederland met anticipatie op de nieuwe regeling rekening
te worden gehouden6.

Voor de richtlijn bestaat in het bedrijfsleven grote belangstelling. Deze belangstel-
ling wordt vooral gevoed door Amerikaanse 'horror stories' over huizenhoge verzeke-
ringspremies en dreigende faillissementen7. Daarentegen trekken de meeste schrijvers
het belang ervan in twijfel. Dit is ten onrechte: de richtlijn zal stellig bijdragen aan een
verhoging van de consumentenbescherming, maar vooral ook aan de internationalise-
ring van het privaatrecht in Europa.

2. HISTORISCHE ACHTERGRONDEN.

Iedereen is tegenwoordig vol van '1992'. Per 1 januari 1993 dient er in de EG een
gemeenschappelijke binnenmarkt te zijn gerealiseere Een van de weinige privaat-
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rechtelijke gebieden buiten het vennootschapsrecht waar dit streven enigszins werke-
lijkheid lijkt te gaan worden is dat van de produktenaansprakelijkheid. Op dit terrein
zal immers een harmonisatie van de wettelijke regels plaatsvinden die de Europese
eenwording een stuk dichterbij brengt. Tevens zal de implementatie van de richtlijn
bijdragen aan het waarborgen van bescherming van de konsument. Dat althans is de
bedoeling van de richtlijn inzake produktenaansprakelijkheid van de EG van 1985.

Voordat we ons gaan afvragen of deze doelstellingen gerealiseerdzullen worden, is
het goed bij de voorgeschiedenis van de richtlijn stil te staan9. Die voorgeschiedenis
begint bij de Raad van Europa, een van de twee grote netwerken van Westeuropese
landen. Al le niet-socialistische landen zijn erbij aangesloten en ook enkele socialisti-
sche landen zoals Joegoslavie en Hongarije zullen binnenkortwellicht worden toegela-

ten. De Raad van Europa heeft vele activiteiten, waarvan verschillende die van de EG
overlappen. De belangrijkste juridische instrumenten zijn het verdrag en de niet-bin-
dende aanbeveling. Een van de meest succesvolle verdragen van de Raad is het Euro-
pees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijhe-

den.
Minder succesvol is het Verdrag van de Raad van Europa inzake produktenaanspra-

kelijkheid gebleken. Luttele dagen na de totstandkoming van dit verdrag publiceerde
de EG een ontwerp-richtlijn. De EG-landen besloten daarom tegenover het verdrag
een afwachtende houding aan te nemen. Het belang van het verdrag moet vooral wor-
den gezocht in het voorbereiden van de Europese richtlijn. Een richtlijn is een zeer
effectief instrument waarover alleen de EG beschikt. De richtlijn verplicht de Lid-Sta-

ten om een bepaald resultaat te bewerkstelligen, zonder dat precies wordt aangegeven
hoe dit moet gebeuren. Tot voor kort was voor het totstandkomen van een richtlijn
unanimiteit onder de Lid-Staten vereist; sinds de Europese Akte is dat niet meer voor
alle aangelegenheden het geval.

De ontwerp-richtlijn van de EG leek aanvankelijk te controversieel ofn een kans te

maken. Zowel vanuit consumenten- als uit producentenkringen werd het ontwerp be-
kritiseerd. Dient de producent aansprakelijk te zijn voor gebreken die hij ten tijde van
het in het verkeer brengen van het produkt niet kon kennen (state of the art)? Moet de
aansprakelijkheid een plafond kennen om het risico verzekerbaar temaken? Ook van-
uit juridische hoek kwam kritiek: is de EG wel bevoegd in deze materie? Gezien al deze
onzekerheden kwam het als een verrassing toen in 1985 overeenstemming over een
richtlijn werd aangekondigd. Bij publikatie van de tekst bleek dat de overeenstemming
een prijs had: diverse punten waren aan de Lid-Staten overgelaten en zelfs bevatte de
richtlijn een drietal opties. Van volledige harmonisatie zal dus geen sprake zijn.

3. HOOFDLIJNEN VAN RICHTLIJN EN DE IMPLEMENTATIE IN DE

LID-STATEN

De nieuwe richtlijn verplicht de Lid-Staten v6Or 1 augustus 1988 tot implementatie

over te gaan. Zoals al werd aangegeven, zijn thans maart 1989 slechts zes landen

hiertoe overgegaan: Griekenland, Italie, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg, alsme-
de de EFTA-leden Noorwegen en Oostenrijk. In de meeste andere landen zijn wel
wetsvoorstellen in behandeling of voorontwerpen in omloop. In Nederland is dat wets-
voorstel 19 636. De verwachting is dat dit wetsvoorstel niet voor1990 kracht van wet zal

krijgen.
In Belgie is een voorontwerp van aanpassingswet aan de Raad voor het verbruik

voorgelegd maar wegens de politieke crisis niet aan het parlement aangebodenn. De
verwachting bestaat dat de regering zomer 1989 een wetsvoorstel zal indienen dat voor

wat betreft de drie opties steeds de consumentvriendelijke variant kiest: insluiting van
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de primaire landbouwstoffen, geen uitsluiting van het ontwikkelingsrisico en geen fi-
nanciele limiet. Denemarken was het eerste land dat met een wetsvoorstel tot imple-
mentatie van de richtlijn kwam, maar het zou ook wel eens het laatste kunnen zijn dat
hiertoe daadwerkelijk overgaat. De meest recente editie van het wetsvoorstel voorziet
in een verjaringstermijn van tien jaar niet alleen voor aansprakelijkheid ingevolge de
richtlijn, maar ook voor aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad voor produkten.
Hiertegen bestaat in het Deense parlement grote tegenstand. Een Duits wetsvoorste112
is goedgekeurd door de Bundesrat, maar nog niet door de Bundestag. Het Duitse voor-
stel is in die zin het tegendeel van het Belgische voorstel dat alle consumentonvriende-
lijke opties zijn gekozen. Wel overweegt het Duitse Ministerie van Landbouw alsnog
uitbreiding tot alle landbouwprodukten. Buiten de EG is ook Zweden doende een op
de richtlijn gebaseerde produktenaansprakelijkheidswet in te voeren. Net als in Noor-
wegen zal deze wet op menig punt consumentvriendelijker zijn dan de meeste wetten
van de lid-staten. Een controversieel punt in de nieuwe wet, die vermoedelijk in de
zomer van 1989 aan het parlement zal worden aangeboden, is nog de verjaringstermijn:
tien of vijfentwintig jaar.

Het Nederlandse wetsvoorstel beoogt een aantal bepalingen inzake produktenaan-
sprakelijkheid in te voegen in het Burgerlijk Wetboek; andere (N)BW-bepalingen
worden niet gewijzigd. Twee andere technieken zijn denkbaar. In Frankrijk heeft een
werkgroep onder leiding van J. Ghestin de richtlijn aangegrepen om een grondige her-
ziening van de Code civil voor te stellen: er komen afzonderlijke regels voor contrac-
tuele aansprakelijkheid van de ondernemer voor `défauts de conformite en voor con-
tractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor `défauts de sécurite 13. Een me-
thode die juist naar de andere kant doorslaat is de neerlegging van de richtlijn in een
afzonderlijke wet, zoals de Grieken" en Italianen 15 dat hebben gedaan. Een voordeel
van deze methode is de duidelijkheid voor de toezichthoudende communautaire in-
stanties 16.

Uitgangspunt van de richtlijn is dat de producent aansprakelijk is voor de schade
veroorzaakt door een gebrek in zijn produkt (art. 1). Dit beginsel wordt in de volgende
artikelen nader uitgewerkt voor wat betreft de begrippen produkt (art. 2), producent
(art. 3), gebrek (art. 6) en schade (art.9).

Art. 2 geeft een ruime definitie van het begrip produkt, die nog verder kan worden
verruimd indien een Lid-Staat gebruik maakt van de optie voorzien in art. 15 door land-
bouwprodukten en produkten van de jacht onder het begrip produkt te brengen. Een
nauwkeurige afbakening zal ongetwijfeld nog veel moeite kosten. Zo kan men bijvoor-
beeld aarzelen of gemalen graan (neen), industrieel afval (ja) en standaardsoftware
(ja) onder art. 2 vallen.

Ook de omschrijving van het begrip producent is ruim: niet alleen de fabrikant van
een eindprodukt, maar ook de producent van een grondstof, de fabrikant van een on-
derdeel en degeen die zich als producent presenteert door zijn merk op het produkt aan
te brengen worden als producent beschouwd. Tevens zijn op de voet van producent
aansprakelijk de importeur in de EG en de leverancier die de identiteitvan de produ-
cent niet meedeelt (art. 3).

Heel belangrijk is art. 6 dat het criterium aangeeft aan de hand waarvan wordt beoor-
deeld of de producent aansprakelijk is. Een produkt is volgens deze bepaling gebrekkig
wanneer het niet de veiligheid biedt die men gerechtigd is te verwachten. De kwaliteit
van het produkt is dus niet bepalend.

Het schadebegrip wordt bepaald in art. 9. Schade veroorzaakt door dood of lichame-
lijk letsel valt te allen tijde onder de richtlijn. Materiele schade echter wordt slechts
bestreken indien het gaat om een andere zaak dan het produkt zelf. Bovendien moet
sprake zijn van een consumententransaktie en dient het geclaimde bedrag boven de 500
ECU (ca f 1200) te liggen. Dit laatste punt ligt in Brussel heel gevoelig. De Nederland-
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se tekst is namelijk niet geheel gelijk aan de Duitse ('unter Selbstbeteiligung von'),
Franse ('sous deduction de') en Italiaanse ('risarcibile solo nella misura che ecceda la
somma') tekst; deze teksten maken duidelijk dat het bedrag van 500 ECU op de ge-
claimde schade in mindering moet worden gebracht. Daarentegen laten de Nederland-
se , de Engelse en de Griekse tekst ruimte voor de opvatting dat als de schade eenmaal
boven de 500 ECU ligt het gehele bedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Om elk
misverstand uit te sluiten had het Nederlandse wetsvoorstel aanvankelijk deze laatste
opvatting uitdrukkelijk vastgelegd.

Art. 9 laat de kwestie van immateriele schade aan de nationale wetgever over. In
Nederland betekent dit dat immateriele schade, in bescheiden mate, voor vergoeding
in aanmerking zal komen. In de Duitse Bondsrepubliek echter wordt aangenomen dat
smartegeld slechts in geval van onrechtmatige daad kan worden geclaimd. Aangezien
de richtlijn geen delictuele aansprakelijkheid vestigt, betekent dit volgens de Duitsers
dat ingevolge deze richtlijn geen smartegeld kan worden geclaimd. Dit kan alleen in-
dien de schade toebrengende handeling tevens een onrechtmatige daad oplevert.

Ik noem nog enkele belangrijke bepalingen. Art. 4 legt de bewijslast van schade,
gebrek en causaal verband op de gelaedeerde. Art. 7 geeft de producent een aantal
verweermiddelen, waarvan het state of the art (development risks) verweer het belang-
rijkste is. Opmerking hierbij verdient dat het de producent is die volgens de richtlijn
moet bewijzen dat het op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische
kennis op het tijdstip waarop hij het produkt in het verkeer bracht, onmogelijk was het
bestaan van het gebrek te ontdekken. In de literatuur is wel opgemerkt dat naarmate de
rechter hogere eisen aan deze bewijslast stelt, in feite meer een toestand van aanspra-
kelijkheid voor ontwikkelingsrisico's wordt bereikt. In dit verband moet worden opge-
merkt dat de Lid-Staten deze mogelijkheid lijken te willen voorkomen. De Nederland-
se wetgever heeft de omkering van de bewijslast weggemoffeld in het woord `tenziy .
Bonter nog maakt het de Engelse wetgever die voor het geobjectiveerde criterium van
de richtlijn een eigen subjectief criterium ('kon déze producent het weten') in de plaats
heeft gesteld. De Britse regering zal hiervoor door Brussel op het matje worden geroe-
pen.

Ten slotte vermeld ik de verjaringstermijn van drie jaar van art. 10 en de vervalter-
mijn van tien jaar van art. 11. Deze laatste zal veelal aan aansprakelijkheid in de asbest-
zaken en de DES-zaak in de weg staan. In beide gevallen kan men zich nog een andere
vraag stellen. Geldt de richtlijn wel voor werknemers? Indien het produkt eenmaal in
het verkeer is gebracht, dient deze vraag bevestigend te worden beantwoord". En staat
de richtlijn aansprakelijkheid voor een marktaandeel toe? Dit laatste is, in afwijking
van het recht in enkele Amerikaanse staten, afgewezen door de Amsterdamse recht-
bank 18.

4. HARMONISATIE VAN HET RECHT

Uit het voorgaande is reeds duidelijk geworden dat de richtlijn er niet in zal slagen
het produktenaansprakelijkheidsrecht van de twaalf Europese Lid-Staten volledig te
harmoniseren. Vier reeksen van oorzaken kunnen hiervoor worden aangevoerd 19.

In de eerste plaats biedt de richtlijn zelf aan de Lid-Staten een drietal opties: de wer-
kingssfeer mag worden uitgebreid tot landbouwgrondstoffen en produkten van de
jacht; het state of the art verweer mag worden geschrapt; en een financieel plafond van
een bepaalde hoogte mag worden ingebouwd. Dat laatste is het werk van de Duitsers
die het risico anders onverzekerbaar achtten. Opmerkelijk is dat van de zijde van Britse
assuradeuren juist is gesteld dat het opnemen van zeer hoge limieten alleen maar
gevaarlijk is omdat er een claim-verhogende werking van uit kan gaan. De Grieken
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hebben totnogtoe als enigen van de optie gebruik gemaakt. Door de geldontwaarding
van de drachme is deze limiet inmiddels aanzienlijk lager geworden.

In de tweede plaats laat de richtlijn een aantal zaken aan de Lid-Staten over. Dat
geldt bijvoorbeeld voor het regresrecht (art. 5), de immateridle schade (art. 9) en de
schorsing en stuiting van verjaringstermijnen (art. 10). Dit zijn gevallen waarin de
richtlijn zelf expliciet naar nationaal recht verwijst. Hiernaast zijn er andere gevallen
waarin dit impliciet gebeurt. Van belang is hierbij ook art. 13, dat het huidige recht
inzake onrechtmatige daad en wanprestatie geheel in stand laat.

Ook de belangrijke kwestie van de aansprakelijkheid van de detaillist-niet-produ-
cent laat de richtlijn uitdrukkelijk buiten schot. Het is van belang om dit op te merken
gezien het wetsvoorstel inzake koop en verkoop dat momenteel bij de Tweede Kamer
aanhangig is. Het bedrijfsleven loopt hiertegen te hoop omdat de aansprakelijkheid
voor sub-franchise schade hier bij de detaillist wordt gelegd. Van de hierbij aangevoer-
de argumenten is één in elk geval notoir onjuist: met de voorgestelde Nederlandse re-
geling wordt geenszins inbreuk gemaakt op art. 13 van de richtlijn.

Ten derde zijn er linguistische problemen verbonden aan het gebruik van een aantal
officidle talen. Een voorbeeld hiervan zagen we in de kwestie van de drempel van 500
ECU in art. 9. Het is best mogelijk dat de Duitse en Franse tekst, waarin de verant-
woordelijk ambtenaar, Taschner, zich pleegt uit te drukken historisch gezien de bedoe-
ling van de opstellers weergeeft. Maar men kan zich ook afvragen of aan deze histori-
sche interpretatiemethode wel prioriteit mag worden toegekend.

In de vierde plaats zijn er de gebruikelijke interpretatieproblemen die iedere wetge-
ving oplevert. Wanneer is een produkt in het verkeer gebracht, is hier een voorbeeld
van. Hierbij moet worden aangetekend, dat de richtlijn ook geen uniformiteit beoogt,
maar enkel harmonisatie.

De verschillen tussen de rechtsstelsels zullen door de richtlijn dus niet geheel worden
weggenomen. Dit brengt mee dat het gevaar van forumshopping opdoemt: het slacht-
offer zal onder omstandigheden de keuze hebben tussen het recht van de plaats waar
het produkt is geproduceerd, waar de gebrekkige component is geproduceerd, waar de
producent is gevestigd, waar het ongeval zich heeft voorgedaan, waar het slachtoffer
zijn woonplaats heeft of waar het produkt in omloop is gebracht'. Dit gevaar wordt
nog in de hand gewerkt door de gemakkelijke executie van buitenlandse vonnissen
dankzij het EEG executieverdrag (EEX). Het EEX is onlangs medio september
1988 uitgebreid met een of meer parallelverdragen, waardoor ook niet EG-lidstaten
in feite aansluiting bij EEX hebben gekregen zonder de jurisdictie van het Hof van
Justitie te erkennen (Verdrag van Lugano).

De genoemde bezwaren moeten niet worden overtrokken. Ook in een land als de
Verenigde Staten bestaan er tussen de rechtsstelsels van de deelstaten verschillen, zon-
der dat men kan zeggen dat die staten nu niet op een lijn zitten. De EG kent voorts een
Hof van Justitie, terwijl ook regelmatige uitwisseling van jurisprudentie kan bijdragen
aan een uniforme interpretatie.

Dit brengt mij op het punt dat ik in de inleiding al heb aangeroerd. In mijn ogen
vallen de gebreken in de harmoniserende werking in het niet vergeleken bij het voorde-
lige effect dat van deze Europese richtlijn zal uitgaan op de bewustwording bij advoca-
tuur en bedrijfsleven van het Europa van 1993.

5. CONSUMENTENBESCHERMING

Ook op het punt van de consumentenbescherming scoort de richtlijn in de ogen van
vele commentatoren negatief. Bourgoignie komt tot de conclusie dat It)he Communi-
ty initiative falls far short of introducing into the European scene a collective social and
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comprehensive risk allocation system among producers, distributors, consumers and
citizens in general for accidents and damage caused by contemporary mass-consump-
tion processes'21. Kramer ziet de richtlijn met een citaat van Dahl 22 als een Testschrei-
ben eines traditionellen und individuellenSystems'23. Mann en Rodrigues zien de aan-
vaarding van de richtlijn en de implementatie in het nationale recht als een 'guarded
step towards harmonization of law', maar zij concluderen 'that the promulgation of the
Directive will (...) retard further effort to increase the level of consumer protection in
the Netherlands'''. Reich ten slotte spreekt van een 'consumer victory', maar voegt
daar aan toe: 'the progress made by the directive with regard to compensation is mini-
mal and will help the injured consumer only in a limited number of cases'25. Slechts Van
Marschall komt net als ik tot een positieve conclusie.

Negatieve punten vanuit een consumentenperspectief zijn de mogelijkheid van een
plafond, het state of the art-verweer, de afwijzing van een garantiefonds, de tienjaars-
limiet en vooral ook het verbod om verdergaande consumentenbescherming te intro-
duceren.

Hier staat echter ook wat positiefs tegenover. In de eerste plaats zijn ook de vijanden
van de richtlijn het erover eens dat de Zuideuropese rechtsstelsels zeer bij invoering
gebaat zullen zijn. In de tweede plaats zou ik willen stellen dat ook Nederland er vanuit
het gezichtspunt van consumentenbescherming baat bij heeft dat de richtlijn zo spoedig
mogelijk wordt ingevoerd. In ons land is het aantal arresten van de Hoge Raad over
produktenaansprakelijkheid beperkt tot een of twee. Dat betekent dat de Hoge Raad
nauwelijks richting geeft aan dit onderdeel van het aansprakelijkheidsrecht. Dit heeft
weer tot gevolg dat het produktenaansprakelijkheidsrecht weinig bekendheid geniet.
De invoering van de richtlijn zal hier ongetwijfeld verandering in brengen. Thans is bij
de Hoge Raad aanhangig de cassatie inzake de Halcion-zaak, waarin het Hof Arnhem
anticipeerde op de Europese richtlijn26. Ten slotte wordt ook in enkale andere landen
in Noord-West Europa wel volgehouden dat de richtlijn positief op de censumentenbe-
scherming zal uitwerken27.

lk teken hierbij aan dat de betekenis van het regime inzake produktenaansprakelij k-
heid voor de veiligheid van produkten niet mag worden overschat28. Veiligheidsregule-
ring29 en technische normering3° zijn hiervoor van groter gewicht31.

6. AMERIKAANSE TOESTANDEN?

Betekent het zojuist gestelde dat ons binnenkort Amerikaanse toestanden te wach-
ten staan, met miljoenen-uitkeringen en bijgevolg onverzekerbaarheid en faillissement
voor hele bedrijfstakken. Er lijkt weinig aanleiding om hiervoor te vrezen. De hierbo-
ven aangeduide veranderingen in het materiele recht zullen ons op dit punt zeker dich-
terbij de VS brengen. Op dit punt. Op andere punten blijven de groteyerschillen tussen
Europa en de VS in stand. Die verschillen zitten onder meer in het niet door de richtlijn
bestreken recht: wie hebben aanspraak op smartegeld, voor welke ongevallen, ook ter
bestraffing van de producent (punitive damages). Ook het Amerikaanse procesrecht
(pre-trial discovery, groepsacties, class actions) is meer afgestemd op slachtoffers. Dit
geldt meer in het algemeen voor het Amerikaanse recht (contingent fee stelsel voor
advocaten inhoudende 30-40% van de toewijzing, jury-rechtspraak)32. Ten slotte moet
hierbij worden bedacht dat slachtoffers in ons land vaak andere mogelijkheden hebben
om hun schade te verhalen (sociale verzekering, particuliere verzekeringen).

De Duitse auteur Schmidt-Salzer, wiens handboek in mijn ogen het beste thans be-
schikbare commentaar biedt33, is dan ook van mening dat indien het beslag van het
Europese produktenaansprakelijksheidsrecht momenteel op eentiende van dat .in de
Verenigde Staten kan worden gesteld, dit na implementeringvan de richtlijn nog steeds
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slechts eennegende zal zijn. Dat is globaal genomen, want voor individuele bedrijfstak-
ken of producenten kan dit anders uitpakken. Dit punt is natuurlijk van groot belang
voor de vraag wat er met de verzekeringspremies gaat gebeuren, iets waarover Wan-
sink elders in dit nummer voorspellingen doet.

7. CONCLUSIE

Anders dan de meeste auteurs aannemen zal de Europese richtlijn inzake produk-
tenaansprakelijkheid een grote invloed hebben op de Nederlandse rechtspraktijk. De-
ze zal zich meer bewust worden van het feit dat het Nederlandse recht deel uitmaakt
van een groter geheelTM. Hiermee wordt de deur opengezet voor uitwisseling van recht-
spraak en literatuur met naburige landen, zoals met name Belgie en de Duitse Bondsre-
publiek, alsook Frankrijk en Zwitserland.

Deze positieve ontwikkeling compenseert ruimschoots de teleurstelling die er bij
sommigen wellicht zal bestaan over het niet bereiken van een volledige harmonisatie en
het tijdelijk tot stilstand brengen van de bescherming van consumenten.

Voor het bedrijfsleven brengt de richtlijn geen Amerikaanse toestanden mee. Wel
zal er een lichte stijging van aansprakelijkstellingen uit resulteren. Dit is maar in be-
perkte mate toe te schrijven aan verbeteringen die de richtlijn in ons recht brengt. Be-
langrijker is dat de codificatie van dit leerstuk in de wet een slachtoffer spoediger op de
gedachte zal brengen de producent aan te spreken.

In eerste instantie zullen Nederlandse bedrijven zich moeten afvragen of zij in vol-
doende mate verzekerd zijn. In tweede instantie zullen zij ook de vraag moeten stellen
of er in de preventieve sfeer verbeteringen vallen te bereiken. Het ware te wensen dat
ook de verzekeringsmaatschappijen dit in hun premieberekening betrekken, net zoals
dat bij brandverzekeringen pleegt te geschieden. Overigens moet men van de produk-
tenaansprakelijkheid als instrument van preventie geen wonderen verwachten. Ande-
re instrumenten zoals product recall (de nieuwe Warenwet bevat hiervoor een eerste
aanzet) en andere veiligheidswetgeving zijn hiervoor van meer belang. Het is daarom
goed dat de Europese Commissie ook dit probleem met verve ter hand heeft genomen

zie het boek van Joerges c.s., genoemd in de Bibliografie.
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