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Prof. mr E.H. Hondius

Productenaansprakelijkheid

Ewoud Hondius is sinds 1980 hoogleraar burgerlijk recht aan
de Universiteit Utrecht. Voordien was hij hoogleraar burger-
lijk recht aan de Universiteit Leiden.

Inleiding
In 1985 was daar plotseling de richtlijn produc
tenaansprakelijkheid. ' Iedereen wist dat er aan
gewerkt werd, maar de afkondiging van de politieke
overeenstemming - het duurde daarna nog enige
maanden voor de tekst werd gepubliceerd - kwam
toch als een verrassing. De standpunten van de lidsta-
ten lagen immers mijlenver uiteen - en in die tijd was
unanimiteit nog voorgeschreven. Dat men er toch
uitkwam, lag aan enige zorgvuldig uitgedokterde
compromissen. Zo werd de lidstaten toegestaan
om op een drietal punten van de voorgeschreven
regeling af te wijken (en dat terwijl er niet van
minimum- maar van totale harmonisatie sprake was).
Betekende deze richtlijn het begin van het einde,
zoals de industrie voorspelde? Was het een fopspeen
om de consument zoet te houden, zoals sommige
left-wingers ons voorhielden? Was er wel behoefte
aan een afzonderlijke regeling, nu de onrechtmatige
daad al afdoende bescherming kon bieden? En hoe
staat het met het Amerikaanse alternatief? Na kort
op deze vier vragen te zijn ingegaan, wil ik afsluiten
met een blik op de toekomst. In deze bijdrage wil ik
ook enige persoonlijke ervaringen betrekken.

1985: het begin van het einde
De richtlijn productenaansprakelijkheid kwam in
1985 'toch nog onverwacht' tot stand. Dat was
alleen mogelijk door in de richtlijn zelf drie opties
op te nemen. Lidstaten werd toegestaan om aan de
aansprakelijkheid een financiële limiet te verbinden
en om het verweer van het ontwikkelingsrisico uit te
sluiten. Nederland heeft van geen van beide opties
gebruik gemaakt. Er was aanvankelijk ook nog een
derde optie inzake landbouwproducten, maar die is
inmiddels komen te vervallen. De totstandkoming
van de richtlijn was verrassend, omdat er zowel
zwaarwegende juridische als economische argumen-
ten tegen het voorstel waren ingebracht. Juridisch
zou er geen basis voor zijn in het EG-Verdrag (dat is
door een aanpassing van het verdrag inmiddels ver-
holpen). Economisch was er het gevaar, zo vreesde
de industrie, voor 'Amerikaanse toestanden'.2 Van

die vrees heb ik eind jaren zeventig veel gehoord.
Het toeval wilde dat ik in die tijd de Europese hoofd-
steden afreisde met een onderzoeksopdracht van
de Europese Commissie. Die opdracht had betrek-
king op een geheel ander onderwerp: wat thans de
richtlijn oneerlijke contractsbedingen heet. Ik bracht
overal bezoeken aan onder meer ondernemersorga-
nisaties, die mij eerst beleefd aanhoorden waar het
de algemene voorwaarden betrof. Maar zodra ze
de kans kregen, brachten ze het gesprek op de - in
hun ogen aanverwante, maar o zo veel belangrijkere
- productenaansprakelijkheid. Vrijwel zonder uitzon-
dering vreesden zij dat het einde van de Europese
industrie nabij was. En ze dachten - ten onrechte -
dat ik Brussel wel zou kunnen beïnvloeden.

Hoe heeft de richtlijn uitgepakt? Het moet gezegd: de
doemdenkers hebben ongelijk gekregen. De richtlijn
heeft bij mijn weten geen bedrijf aan de rand van
het faillissement gebracht. Een goede indicator is de
stijging van de premiedruk voor aansprakelijkheids-
verzekeringen. Onder de druk van vrees voor een
golf claims zijn die premies aanvankelijk met 15%
gestegen, maar toen bleek dat er nauwelijks meer
vorderingen kwamen dan voorheen zijn ze schielijk
weer omlaag gebracht. Het is zelfs niet uitgesloten
dat de richtlijn er - samen met de productveiligheids-
richtlijn3 - toe heeft bijgedragen dat de kwaliteit van
producten omhoog is gegaan, zodat er ook minder
vaak bij producenten een beroep op gebrekkige pro-
ducten wordt gedaan.4

Fopspeen voor de consument?
Ook het tegengestelde standpunt is wel bepleit: de
richtlijn zou de consument weinig voordeel heb-
ben gebracht.5 Nu moet worden toegegeven dat er
wat paradoxaals in die richtlijn zit. Vermoedelijk
de belangrijkste ramp die aanleiding tot de richtlijn
was, is de thalidomide-affaire geweest (in Neder-
land werd dit middel onder de naam Softenon op
de markt gebracht). Duizenden baby's zijn, doordat
hun moeders dit middel in de zwangerschap gebruik-
ten, misvormd geboren (de Duitse bariton Thomas
Quasthoff is een bekend voorbeeld). Stel nu dat een
dergelijke ramp zich wederom zou voordoen: zou
een slachtoffer dan met de richtlijn in de hand een
claim kunnen indienen? Dat zou zeker kunnen, maar
- zo zullen de 'fopspeen' propagandisten beweren



- dan kan de producent van het geneesmiddel een
beroep doen op de exceptie van het ontwikkelings-
risico. Dat was inderdaad de vrees van een land als
Frankrijk, dat om die reden implementatie van de
richtlijn jarenlang heeft uitgesteld (en daarvoor tot
tweemaal toe door het Hof van Justitie van de Euro-
pese Gemeenschappen is veroordeeld). De jurispru-
dentie lijkt ook deze doemdenkers geen gelijk te
geven. Dat komt vermoedelijk omdat de bewijslast
van het feit dat de stand van wetenschap en techniek
nergens zo ver was dat het gebrek ten tijde van het
in het verkeer brengen onderkend kon worden, op de
producent rust (in de Nederlandse wetstekst wordt
de omkering van de bewijslast ongelukkigerwijs
door het woord 'tenzij' aangegeven). Welnu, bewijs
maar eens dat die wetenschap in Buiten-Mongolië of
Zimbabwe niet bestaat.

Dit wil overigens niet zeggen dat de richtlijn perfect
is. Er zijn best nog wel wat wensen, zoals we dade-
lijk zullen zien.

Is een afzonderlijke regeling gewenst?
Toen de Europese richtlijn in 1985 kwam, barstte
meteen een stortvloed aan handboeken en commen-
taren los.6 Naarmate aan het licht trad dat de verwach-
te aansprakelijkheidsgolf zacht gezegd wel meeviel,7

droogde de stroom op. De meeste literatuur van de
begintijd heeft een sterk volgend karakter: de tekst
van de richtlijn wordt als geldend recht aanvaard
en de auteur bekommert zich alleen om de vraag of
fijngemalen koffie nu wel of niet een primair land-
bouwproduct is. Een van de weinige uitzonderingen
is het boek van Jane Stapleton, die de richtlijn als
een politieke reactie op ophef in de media beschouwt
en de bestaande regeling van de onrechtmatige daad
toereikend acht.8 Lange tijd was zij een roepende in
de woestijn, totdat zij kort geleden steun kreeg in de
Principles of European Tort Law van de zgn. Koziol/
Spier-groep9 alsmede bij enige schrijvers10.

Zelf meen ik dat het goed is dat er een afzonderlijke
regeling is gekomen, omdat deze een Europese status
heeft. Hierdoor heeft het probleem van de produc-
tenaansprakelijkheid een Europese dimensie gekre-
gen. Dat is vooral belangrijk omdat de Nederlandse
rechter - net als zijn collega's in andere lidstaten - nu
genoodzaakt is om ook de toepassing van de richtlijn
in andere lidstaten in zijn beschouwingen te betrek-
ken. Tot voor kort hield het immers niet over, wat
er over productenaansprakelijkheid aan rechtspraak
in Nederland werd gewezen. Thans moet de Neder-
landse rechter wel kennis nemen, niet alleen van de
jurisprudentie van het Hof van Justitite, maar ook
van de Duitse, Engelse en Franse jurisprudentie, om
maar de belangrijkste bronnen te noemen.

Het argument dat een afzonderlijke regeling van de
productenaansprakelijkheid gewenst is, gaat niet

meer op als de aansprakelijkheid voor onrechtmatige
daad is geharmoniseerd zoals de Leidse hoogleraar
Nieuwenhuis dat voorstaat. " Vooralsnog staat in
Brussel echter alleen de harmonisatie van het con-
tractenrecht op het programma en zelfs daarvoor
geldt, eerst zien dan geloven.

Het Amerikaanse alternatief
Toen eind vorige eeuw de voormalige socialistische
landen de zegeningen van het kapitalisme ontdek-
ten, ontstond er een felle strijd tussen Europese en
Amerikaanse kringen om hun rechtsstelsels daar
ingevoerd te krijgen. Dat beloofde immers de nodige
opdrachten van juridische bijstand. Vooral de Ame-
rikanen waren erg gebrand op export van hun recht.
Er is weinig van terechtgekomen. De voormalige
socialistische landen in Centraal en Oost-Europa
kozen massaal voor het Europese stelsel, gebrand
als zij waren op toetreding tot de EU. Opvallend is
evenwel dat ook buiten Europa de keuze vaak op
Europa is gevallen. Juist op het punt van de produc-
tenaansprakelijkheid hebben landen als Australië
en Japan voor de Europese oplossing geopteerd.
En dat terwijl de oorsprong van het leerstuk in de
Verenigde Staten ligt. Daar heeft de rechtspraak kans
gezien, hierin gesteund door de doctrine, om de aan-

Op het punt van de productenaansprakelijkheid

hebben landen als Australië en Japan voor de

Europese oplossing geopteerd.

vankelijk afwijzende houding van de common law
geheel om te buigen in een slachtoffervriendelijke
richting. Omdat deze ontwikkeling zo kenmerkend
wordt geacht voor de ontwikkeling van de common
law, werd de productenaansprakelijkheid medio
jaren zestig veel gebruikt als illustratiemateriaal
in cursussen voor Europese juristen die een LL.M.
graad kwamen halen in de VS. Zelf herinner ik
me van mijn rechtenstudie in Princeton en New
York (Columbia University - ik was daar de Leidse
uitwisselingsstudent) heel goed hoe mijn docenten
John Dawson en Allan Farnsworth ons inwijdden
in de geheimen van Winterbottom v. Wright (l 842),
MacPherson v. Buick (1916) en Henningson v.
Bloomfield Motors (I960).12 Later wijdde ik mijn
scriptie aan de aansprakelijkheid van bottelbedrijven
voor (dode) muizen in colaflesjes. Uit de over-
stelpende rechtspraak leidde ik af dat cola in de VS
een van de meest populaire muizendrankjes en - voor
muizen - een favoriete laatste rustplaats is.13

Terug in Europa zag ik hoe mijn Europese jaargeno-
ten die net als ik een Master in de VS hadden gevolgd,
werden aangenomen als wetgevingsambtenaren,
rechters, advocaten en universitaire docenten. Een
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reeks rampen zoals de reeds gememoreerde tha-
lidomide, de Planta-affaire, enz. diende zich juist
omstreeks die tijd aan. Gesteund door hun Ameri-
kaanse ervaringen, zetten deze juristen zich aan het
ontwerpen van nieuwe wetgeving, eerst bij de Raad
van Europa en toen bij de Europese Unie. Men kan
dus stellen dat de Europese richtlijn Amerikaanse
wortels heeft. Maar de richtlijn wijkt ook af van het
Amerikaanse voorbeeld en het opvallende is dat
niet het Amerikaanse origineel, maar de Europese
navolging een wereldwijd succes is geworden. De
Amerikanen vinden dit niet plezierig en ze heb-
ben daarom de kromme redenering bedacht dat de
Amerikaanse regeling toch het meest succesvol
is, omdat zij jaarlijks in vele honderden processen
uitmondt, terwijl het aantal procedures in Europa
gering is 14

Op korte termijn zal er weinig veranderen, dit

betekent dat het woord nu aan de rechtspraak is.

Ik wijs er hierbij op dat de Amerikaanse en de Euro-
pese regelingen niet alleen qua inhoud, maar ook
qua toepassingsgebied verschillen vertonen. Terwijl
de Amerikaanse regeling ook veel wordt gebruikt in
asbestzaken en in mindere mate ook in gevallen van
aansprakelijkheid van sigarettenfabrikanten voor
longkanker,15 is de situatie in Europa dat daar vooral
medische kwesties nogal eens aanleiding geven tot
toepassing van de richtlijn.1 6

Toekomst
Wat is de toekomst voor de Europese producten-
aansprakelijkheid? Op korte termijn zal er weinig
veranderen. De Europese Commissie heeft een
aantal jaren geleden een groenboek geproduceerd
met plannen voor verbetering. Maar dit heeft niet
tot concrete voorstellen geleid. Dat betekent dat het
woord nu aan de rechtspraak is. Zelf zou ik hopen
dat deze duidelijkheid weet te brengen in kwesties
als die van de franchise van EUR 500. De kwestie
is de volgende. De richtlijn bepaalt dat schade, kort
gezegd, alleen voor vergoeding in aanmerking komt
met inachtneming van een franchise van EUR 500.
Is dit nu een drempelfranchise: zodra de schade
boven de EUR 500 ligt wordt zij geheel vergoed, of
een aftrekfranchise: van de schade wordt altijd een
bedrag van EUR 500 afgetrokken. Verschillende
malen heb ik de ambtenaar die de tekst heeft gere-
digeerd hierover geraadpleegd. Deze heer Taschner,
een Duitser, is erg duidelijk: in zijn moedertaal, het
Duits, schreef hij in het compromis 'unter Selbstbe-
teiligung von' en in de toenmalige Europese lingua

franca, het Frans, 'sous déduction de'. Daarentegen
zijn de Engelse en de Nederlandse tekst - product van
de vertaaldienst in Luxemburg - op zijn minst voor
tweeërlei uitleg vatbaar. Welnu, dan prevaleert toch

de bedoeling van de wetgever? Wat Taschner over
het hoofd ziet, is dat de wetshistorische interpreta-
tie Europeesrechtelijk niet zonder meer het primaat
heeft, alleen al vanwege de gelijkwaardigheid van
alle taalversies.

Op lange termijn kan de richtlijn mogelijk ver-
dwijnen, namelijk als er op Europees niveau een
algemene regeling van de aansprakelijkheid voor
onrechtmatige daad zou komen. Bij het ontwerpen
van deze regeling kan inspiratie worden geput uit de
Principles of European Tort Law en de binnenkort
te publiceren Principles van de Study Group for a
European Civil Code (de Von Bar-groep).17 Mocht
het niet zover komen, dan dient in elk geval ook voor
productenaansprakelijkheid een grensoverschrij-
dende groepsactie te worden ingevoerd en overigens
werk te worden gemaakt van eerdere suggesties tot
verbetering in het Groenboek van 199918.

1 Richtlijn 85/374/EEG, PbEG L 141/20.
2 Die vrees was niet geheel ongerechtvaardigd. Toen de

Leidse decaan Carel Stoiker in de jaren negentig van de
vorige eeuw naar de Verenigde Staten reisde om te onder-
zoeken of het bij de medische aansprakelijkheid echt zo
erg was, kwam hij terug met het antwoord: 'nee, erger'.

3 Richtlijn 2001/95/EG, PbEG L l l .
4 Anders: Omri Ben-Shahar, 'How liabili ty distorts incen-

tives of manufacturers to recall products', Working papers
John M. Olin Center for Law & Economics, University
of Michigan Law School 2005, paper 37: 'product recall'
bevat geen goede incentives voor producenten. Naarmate
de aansprakelijkheid wordt opgevoerd, wordt het voor pro-
ducenten steeds minder aantrekkelijk om naderhand defect
gebleken producten van de markt te halen. Ook wordt hun
hierdoor de stimulans ontnomen om actief naar risico's
van hun producten te blijven zoeken.

5 Geraint Howells, in: Arthur Hartkamp et al., Towards a
European Civil Code, Nijmegen: Ars Aequi Libri, derde
druk, 2004, pp. 645-656 (in een vorige druk was hij nog
wat pessimistischer).

6 Zie voor Nederland Cees C. van Dam, 'Dutch case
law on the EU product l iabi l i ty directive', in: Duncan
Fairgrieve (red.), Product liability in comparative perspec-
tive, Cambridge: University Press, 2005, pp. 126-137; P.
Kl ik , 'Productveiligheid en productaansprakelijkheid', in:
L.C. Winkel en anderen (red.), Privatisering van veilig-
heid, Den Haag: Boom, 2005, pp. 165-194.

7 Zie de kronieken productaansprakelijkheid en productvei-
ligheid van C.J.M, van Doorn en W.H. van Boom in TvC,
laatstelijk 2004, pp. 100-106.

8 Jane Stapleton, Product liability, London: 1994.
9 European Group on Tort Law, Principles of European Tort

Law/Text and Commentary, Wien: Springer, 2005, ook te
vinden op <http://civil.udg.es/tort/Principles/text.htm>.

10 Zoals Jean Sébastien Borghetti, La responsabilité du fait
des produits/E\Ètude de droit comparé, diss. Paris I, Paris:
LGDJ, 2004



1 1 J.H. Nieuwenhuis, 'Wat is een onrechtmatige daad? ΓΠ

Europese perspectieven', Rechtsgeleerd Magazijn Themis £~]

1998, pp. 242-248; dezelfde, Onrechtmatige daden/Délits, ^

Unerlaubte Handlungen, Torts, Deventer: Kluwer, 2003 ^^

12 David G. Owen, Products liability law, St. Paul MINN.: ET
West, 2005, pp. 183-205. g

13 Slakken houden het liever bij gemberbier - zie mijn bij- «

drage 'De slak in de fies: Donoghue v. Stevenson', NTBR 2

2004, pp. 239-242. ^
14 Mathias Reimann, 'Product liability in a global context: h^

the hollow victory of the European model', 11 European ^
Review of Private Law 128-154 (2003). P

15 In 1955 begon de toen zeventienjarige Betty Bullock ρ^

met het roken van sigaretten, van de merken Marlboro H

en Benson & Hedges. Vijfenveertig jaar later bleek zij p-j

longkanker te hebben. De jury veroordeelde Philip Morris

tot vergoeding van de schade aan mevrouw Bullock ter

hoogte van 1,6 miljoen US dollar en punitive damages tot

een hoogte van US dollar 28 miljard (in het Amerikaans

spreekt men van 'billion' en dat klinkt als nog veel meer).

In een zaak in Florida kende de jury aan een groep rokers

een bedrag aan punitive damages van US dollar 145

miljard toe. Een schikking tussen de 50 deelstaten en de

tabaksindustrie resulteerde in een toezegging van de indu-

strie om ruim US dollar 200 miljard uit te keren - zie Nina

Fürer, Die zivilrechtliche Haftung für Raucherschäden,

diss. Heidelberg 2003, Frankfurt: Lang, 2005; Christian
Thiele, Die zivilrechtliche Haftung der Tabakindustrie,

diss. Hamburg 2003, Tübingen: Mohr, 200. Opmerkelijk is
dat deze auteurs niet bekend lijken te zijn met het verschijn-
sel dat de hoge schadevergoedingen die Amerikaanse
jury's plegen toe te kennen, in hoger beroep veelal sneu-
velen. De toewijzing van US dollar 28 miljard aan Betty
Bullock bijvoorbeeld werd nog in hetzelfde jaar door de
rechter in Californie teruggebracht tot US dollar 28 mi l -
joen - ook nog een aardig appeltje voor de dorst, maar toch
99,9 % minder dan de jury had toegewezen.

16 Op Europees niveau noem ik de Veedfald-zaak (C-203/99)

over het verloren gaan van een donornier en de zaak-Maria
Gonzalez Sanchez (C-183/00) inzake besmetting bij een
bloedtransfusie met hepatitis-C. Op nationaal niveau is er
A & Others v. National Blood Authority, [2001] 3 All ER

289, waarin het eveneens ging om de vraag of een bloed-

bank aansprakelijk kan worden gesteld voor transfusies

met besmet bloed.

17 Die in art. 3:205 van de voorlopige versie overigens,
anders dan de Koziol/Spier-groep, een afzonderlijk regime

voor productenaansprakelijkheid voorstelt.
18 Groenboek Wettelijke aansprakelijkheid voor producten

met gebreken (COM(1999) 396 def).


