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Aan de hand van de Produktenaansprakelijkheid wordt in deze bijdrage bekeken in hoeverre Europese
Richtlijnen een disharmonierende invloed hebben op het functioneren van het Nederlandse recht. Voor-
zover deze disharmonie bestaat, wordt zij nog vergroot door het samenbrengen van regelgeving van ver-
schillende herkomst in één wetboek, hoewel de voordelen hiervan de nadelen ruimschoots compenseren.
Betoogd wordt dat een dualistisch rechtsstelsel een heilzaam effect kan hebben op de rechtsontwikke-
ling.

l Inleiding

Ons Burgerlijk Wetboek' krijgt in toenemende
mate een Europese kleur.2 Het begon met de re-
geling van de gelijke behandeling van man en
vrouw in het arbeidsrecht1 in 1976 en van het be-
houd van rechten van werknemers bij overgang
van ondernemingen4 in 1977, gevolgd door de
misleidende reclame in 19845 en de produkten-
aansprakelijkheid in 1985, waarover aanstonds
meer. In 1990 volgde de reisovereenkomst6 en in
1993 waren de oneerlijke contractsbedingen aan
de beurt. De Richtlijn oneerlijke conlractsbedin-
gen is door de Nederlandse wetgever (nog) niet
geïmplementeerd, maar dit ontslaat de rechter
niet van de verplichting om de Richtlijn toe te
passen.7 Inmiddels is er ook een Richtlijn ver-
koop op afstand in vergevorderde staat en is een
Richtlijn op de consumentengarantie in aan-
tocht. Door de (vriendschappelijke) overname
van het voormalige handelsrecht door het bur-
gerlijk recht zijn ook geharmoniseerde bepalin-
gen op het gebied van het vennootschapsrecht,
het verzekeringsrecht en het transportrecht van
het Burgerlijk Wetboek deel gaan uitmaken. Er
ontstaat met andere woorden steeds meer Euro-

pees communautair privaatrecht. Dat recht heeft
een eigen karakter en moet naar eigen Europese
interpretatiemethoden, met eigen Europese
bronnen en uiteindelijk door de eigen Europese
rechter worden toegepast.

Hiertegenover staat het puur nationale recht,
dat ook een eigen karakter heeft en volgens de
eigen nationale interpretatieregels, met behulp
van de eigen nationale bronnen en in hoogste in-
stantie door de hoogste nationale rechter wordt
toegepast. Is dat niet een gevaarlijke ontwikke-
ling voor het behoud van het nationale systeem,
zo luidt de achterliggende gedachte van dit Bij-
zonder nummer. De samenstellers zijn niet de
eersten die wijzen op het gevaar dat Europese
harmonisatie nieuwe disharmonieën teweeg kan
brengen.8

In deze bijdrage wil ik eerst nagaan of er dis-
harmonieën bestaan. Na de — bevestigende —
beantwoording van deze vraag, zal ik analyseren
of het geschetste gevaar zo groot is. Ik hoop dui-
delijk te maken dat dat naar mijn mening erg
meevalt. Niet te ontkennen valt dat aan harmo-
nisatie op Europees vlak enige nadelen zijn ver-
bonden. Maar deze nadelen worden ruimschoots
gecompenseerd door de voordelen die er ook

* Prof.mr. E.H. Hondius is hoogleraar burgerlijk recht.
Universiteit Utrecht.

1 Alle in dit artikel genoemde Boeken, titels, afdelingen
en artikelen zijn — voorzover niet anders vermeld — af-
komstig uit het BW.

2 Zie mijn preadvies Naar een Europees burger/ijk recht,
en dat van L. A. D. Keus, Europees privaatrecht. Een bon-
te lappendeken, preadviezen Vereniging voor Burgerlijk
Recht/Vereniging voor Europees Recht, Lelystad 1993;
F. de Ly, Europese gemeenschap en privaatrecht, inau-
gurele rede Rotterdam, 1993, waarover L.F. Wiggers-
Rust, NTBR 1995, p. 196.

3 Zie Asser-Kortmann-De Leede-Thunnissen, Bijzondere
overeenkomsten 5-III, Zwolle 1994, nr. 358.

4 Asser-Kortmann-De Leede-Thunnissen, a.w., nrs. 422-
425.

5 Zie D.W.F. Verkade, Misleidende reclame, NBW-mo-
nografie B49, Deventer 1992, p. 24.

6 Zie B.J. Broekema-Engelen, A.C. Cleyndert, L.C. Ma-
lers, Met kunst- en veel vliegwerk: de reisovereenkomst,
NJB 1993, pp. 157-162.

7 Zie M.H. Wissink, Europese uitleg van onduidelijke al-
gemene voorwaarden, in: Europees contractenrecht, BW-
krant Jaarboek 1995, Arnhem 1995, pp. 155-169.

8 Zie bijv. Behrens, Voraussetzungen und Grenzen der
Rcchtsfortbildung durch Rechtsvereinheitlichung, Ra-
belsZ 1986, pp. 19-34; Schmidt-Leithoff, Gedanken
über die Privatrechtsordnungen als Grundlage zum
EWG-Vertrag, in: Beitrüge zum Handels- und Wirt-
schaftsrecht, Festschrift Rittner, 1991, pp. 597-611.
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zijn. Ik zou zelfs verder willen gaan en — enigs-
zins tentatief— de stelling willen verdedigen dat
een rechtsstelsel er baat bij heeft indien het ge-
baseerd is op meer dan één regelcomplex.

Het tentatieve karakter van mijn konklusie is
ingegeven door de gedachte dat de hele analyse
draait om slechts één thema. Het mij door de re-
daktie toebedeelde thema aan de hand waarvan
ik het voorgaande hoop te staven is dat van de
produktenaansprakelijkheid. De vraag naar het
gevaar van disharmonie tussen nationaal en Eu-
ropees recht ziet ook op andere rechtsfiguren en
-onderdelen. Omdat deze hier niet dan terloops
kunnen worden aangestipt, zal mijn konklusie
slechts een voorlopige kunnen zijn.

Een beperking van deze bijdrage is ook dat
slechts in geringe mate gebruik zal worden ge-
maakt van de overvloedige literatuur over pro-
duktenaansprakelijkheid. De Europese Richtlijn
van 1985 heeft indertijd bijzonder veel aandacht
gekregen, zowel in de literatuur9 als in de prak-
tijk. Voor wat de literatuur betreft, verwijs ik al-
leen al voor ons land naar de verschillende mo-
no- en plurigrafieën."1 Ook de praktijk was aan-
vankelijk bijzonder geïnteresseerd." Die belang-
stelling is de afgelopen jaren door de geringe toe-
passing wat verflauwd.

Deze bijdrage begint met het aanstippen in pa-
ragraaf 2 van enige materieelrechtelijke harmo-
nieën en vooral disharmonieën tussen commu-
nautair recht en nationaal recht. Ook op hoger
niveau is sprake van disharmonie, hetgeen ik
hoop aan te tonen aan de hand van twee voor-
beelden. Het eerste heeft betrekking op de bete-
kenis van rechtsvergelijkende interpretatie — die
voor communautair recht groot, voor nationaal
recht (tot mijn spijt) klein is. Daarbij komt mijn

troef op tafel. Het verschil tussen nationaal en
communautair recht komt vooral tot uiting in de
literatuur die men bij de uitleg betrekt: nationaal
recht wordt vooral aan de hand van nationale li-
teratuur gevormd, communautair recht aan de
hand van de literatuur uit alle lidstaten (para-
graaf 3). Het tweede voorbeeld ziet op de bete-
kenis van wetshistorische tegenover teleologische
interpretatie: ook hier zien we een verschil tus-
sen nationaal en communautair recht (paragraaf
4). Als entr'acte besteed ik aandacht aan de
vraag of de uiteenlopende herkomst van wetge-
ving met hel oog op de interpretatie in de wet tot
uitdrukking moet worden gebracht (paragraaf
5). Ik sluit af met de hierboven al verklapte kon-
klusie (paragraaf 6).

2 Harmonieën en disharmonieën in het Neder-
landse recht

Laten wij eerst eens beknopt bezien hoe het staat
met de harmonieën en disharmonieën van Ne-
derlands en Europees (produktenaansprakelijk-
heidsjrecht. Allereerst lijkt de terminologie heel
behoorlijk in de pas te lopen. Begrippen als 'pro-
dukt', 'schade' en 'gebrek' zijn niet wezenlijk an-
ders omschreven dan in het algemeen deel van
ons burgerlijk recht.12 Dat ligt anders als we naar
de inhoud van de bepalingen kijken. Zo worden
als voorbeelden van disharmonieën genoemd: de
kring van gerechtigden bij dood en letsel," (ei-
gen) schuld en causaal verband.14 Naar mijn me-
ning is althans het eerstgenoemde voorbeeld on-
juist, omdat de opstellers van de Richtlijn er een-
voudig van hebben afgezien om deze vraagstuk-
ken thans te harmoniseren.

9 De databank konsumentenrecht ^an het Centre de droit
tic lu consommation te Louvain-la-Neuve beval een klei-
ne 2000 tilels van publikalies over produktenaanspra-
kelijkheid in de Europese Unie.

10 L. Dommering-van Rongen. Produktenaansprakelijk-
hc'id. Een nieuwe Europese privaatrechtelijke regeling ver-
geleken met i/e produktenaansprakelijkheid in de Ver-
enigde Stuten, diss. Utrecht, Deventer 1991; M. van Em-
pel, H.A. Ritsema, Aansprakelijkheid vom produkten,
Deventer/Den Haag 1987; J.D.P. Kasper, J.G.A.M.
temmink, J.C.M. Nijsen, G.J. Rijken, J.G.J. Rinkes.
Produktenaansprakelijkheid, klachten en kwaliteit. Een
managementbenadering, Utrecht 1995; J. Knottenbelt,
Hoofdstukken produktenaansprakelijkheid, Zwolle 1991;
H.G. Punt, Produktenaansprakelijkheid, De voorgestelde
regeling in het BW, Deventer 1988; G.M.F. Snijders,
Produkienrechl, drie aspecten in Europees perspectief,
Deventer 1990; C.J.J.M. Stoiker, Onrechtmatige daad
(losbladig), afd. 6.3.3; D.W.F. Verkade, M.PIi. van Sint

Truiden, J.F.C. Maassen, Produkt in gebreke. Produk-
tenaansprakelijkheid naar Nederlands en EEG-recht, Al-
phen aan den Rijn 1990; A.J.O. van Wassenacr van Cat-
wijck, Produktenaansprakelijkheid in Europees verband,
tweede druk, Zwolle 1991; R.J.J. Westerdijk, Produk-
tenaansprakelijkhcid voor software. Beschouwingen over
de aansprakelijkheid voor software, diss. Vrije Universi-
teit, Deventer 1995. Alleen de publikaties van Domme-
ring-van Rongen, Stoiker, Verkade c.s. en Van Wasse-
naer zal ik in deze bijdrage citeren.

11 Zie mijn Redaktie privaat, WPNR 1995.
12 Zie echter Dommering-van Rongen, a.w., pp. 249-251.
13 Van Wassenaer, a.w. (1991), p. 93-94; R.M. Blaauw,

Produktenaansprakelijkheid: een Brussels dwanghuis, in:
M.J.G.C. Raaijmakers e.a.. Aansprakelijkheden, Deven-
ter 1990, p. 6.

14 C.J.M. Klaassen, Risico-uansprakelijkheid, diss. Nijme-
gen, Zwolle 1991, p. 173; Blaauw, i.a.p., p. 8.
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Juiste voorbeelden zijn er wel. De state of the
art van artikel 6:185 lid l onder e gaat verder dan
vergelijkbare verweren in andere rechtsgebieden.
Duidelijk verschillend qua uitwerking, niet qua
opzet, zijn de regelingen van de stelplicht en de
bewijslast'5 en de verjaring, waarbij de Richtlijn
kortere termijnen oplegt dan het nationale Ne-
derlandse recht."1 Een enkele maal is de Neder-
landse wetgever zich van mogelijke disharmo-
nieën bewust geweest, zoals in het geval van de
artikelen 6:173 en 7:24." Onduidelijk is dan ech-
ter weer waarom voor bijvoorbeeld gevaarlijke
stoffen (art. 6:175) een dergelijke regeling ont-
breekt.111 De ontegenzeggelijk bestaande verschil-
len worden soms weggepoetst door het oerne-
derlandse anticiperend interpreteren.'''

Het voorgaande moge adstrueren dat er zeker
malerieelrechtelijke disharmonieën bestaan tus-
sen communautair en Nederlands recht. Belang-
rijker echter dan deze duidelijk zichtbare ver-
schillen, die er natuurlijk wel tussen meer rechts-
gebieden bestaan, is dat er ook een echelon ho-
ger problemen kunnen ontstaan. Ik zal proberen
dit aan de hand van een tweetal voorbeelden aan
te tonen.

bracht, voor hem onmogelijk was het bestaan
van het gebrek te ontdekken. Het BGH vernie-
tigde deze beslissing:

'Zweck der Regelung in diesen beiden Vorschriften ist
es nur, die Haftung für sog. Entwicklungsrisiken aus-
zuschließen. Erfaßt werden die Fälle, in denen die zum
Schaden führende gefährliche Eigenschaft des Produkts
im Zeitpunkt seiner Inverkehrgabe mit allen der Wis-
senschaft und Technik zur Verfügung stehenden Mit-
teln nicht zu entdecken war. Die verschuldens-
unabhängige Haftung des Herstellers sollte begrenzt
sein auf das objektiv Mögliche, auf die Verwertung des
Gefahrenwissens, das im Zeitpunkt des Inverkehrbrin-
gens zur Verfügung stand. Entwicklungsrisiken sind
nur Gefahren, die von der Konstruktion eines Produkts
ausgehen, aber nach den neuesten Stand der Technik
nicht zu vermeiden waren, nicht aber die bei der Pro-
duktion nicht zu vermeidenden Fehler. Bei der Schaf-
fung der EG-Richtlinie Produkthaftung war man sich
deshalb einig, daß die Voraussetzung des Art. 7 Buchst.
e nicht bei einem Fabrikationsfehler, sondern nur bei
einem sog. Konstruktionsfehler erfüllt sein kann. ( . . . )

Die potentielle Gefährlichkeit von Mehrwegglas-
flaschen, die mit kohlcnsäurehaltigen Getränken befüllt
werden, ist jedoch seit langem bekannt und hat auch
wiederholt die Rechtsprechung beschäftigt' (citaten
weggelaten).

3 Het exploderende flesje mineraalwater; rechts-
vergelijking als uitlegmethode

Op 9 mei 1995 deed de hoogste Duitse civiele
rechter, het Bundesgerichtshof (BGH), uitspraak
over het navolgende voorval.2" In 1990 haalde
een negenjarig meisje twee flessen mineraalwater
uit de kelder van het ouderlijk huis. Daarbij
kwam een van de flessen te exploderen, waar-
door het meisje één oog moet missen. Het BGH
achtte de fabrikant van de fles aansprakelijk op
grond van het Produkthaftungsgesetz, de Duitse
implementatie van de Richtlijn produktenaan-
sprakelijkheid. De lagere rechter had aansprake-
lijkheid afgewezen op basis van het verweer van
de fabrikant dat het op grond van de stand van
de wetenschappelijke en technische kennis op het
tijdstip waarop hij het flesje in het verkeer

Uit de wetsgeschiedenis leidde het BGH af dat
de betrokken bepaling niet voor dit soort geval-
len is geschreven, maar slechts voor gevallen
waarin sprake is van een zogenaamd ontwikke-
lingsrisico. Daaronder valt niet het onderhavige
geval, waarin de producent wel degelijk van het
risico op de hoogte was.

Is een arrest van het Bundesgerichtshof als het
onderhavige voor ons recht van belang? Tot
voor kort zou het antwoord op deze vraag heb-
ben geluid: een arrest van het BGH is altijd in-
teressant, maar voor ons recht heeft het hooguit
de waarde dat men er al dan niet argumenten
aan kan ontlenen. Na de implementatie van de
Richtlijn produktenaansprakelijkheid luidt het
antwoord evenwel anders, zoals ik thans zal po-
gen aan te geven.21 ·>

Arresten van de hoogste Duitse rechtscolleges
hebben deze eeuw in ons land al diverse malen

15 Verkade, Van Sinl Truiden, Maassen, d.w., pp. 164-166. 20
16 C.J.J.M. Stoiker, Onrechtmatige daad (losbladig), art.

I 9 l , a a n t . 2. 21
17 B.J. Broekema, A.G. Castermans, Kwartaalherichl

NBW 1991, p. 79 e.V.
18 E. A. Messer, Risico-aansprakettjkheid voor milieuveront-

reiniging in het BW, diss. Utrecht, Arnhem 1994, p. 50.
19 HR 30 juni 1989, NJ 1990, 652 (Halcion), m.nt. CJHB.

Bundesgerichtshof 9 mei 1995, ZIP 1995, p. 1094 ('Mi-
neralwasserflasche ΙΓ).
Zie H.C. Taschner, Zur Fortentwicklung des in der Eu-
ropäischen Union angeglichenen Privatrechts durch die
Gerichte der Mitgliedstaaten, in: Schadenersatz und sei-
ne Deckung, Festschrift für Erich Steffen, Berlin/New
York 1995, pp. 479-487.
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de ontwikkeling van het privaatrecht beïnvloed.
Potentieel is de invloed nog groter: diverse Duit-
se leerstukken komen voor (aangepaste) overne-
ming in aanmerking,22 mits men daarbij bedacht
is op de steeds aanwezige voetangels en klemmen
van de rechtsvergelijking.23 Niettemin komt
Vranken in zijn recente Algemeen deel van de As-
ser-serie tot de conclusie 'dal de argumentatieve
kracht van de externe rechtsvergelijking in de da-
gelijkse rechtspraakpraktijk niet groot is, (...).
De reden is even eenvoudig als doorslaggevend:
buitenlands recht is in beginsel niet bindend voor
de rechter'.24

Vranken verkondigt hiermee de heersende me-
ning. Dal die mening mijns inziens aan herzie-
ning toe is, doet daar niet aan af. Maar ook
Vranken zal het met mij eens zijn dat het zojuist
genoemde arresl 'Mineralwasserflasche ΙΓ voor
oris recht van belang is. De rechtsvergelijking is
volgens Vranken bij wege van uitzondering wel
van gewicht als hel gaal om direcl werkende ver-
dragen, Richllijnen en eenvormige wellen, 'Bij-
voorbeeld de Richtli jn over produktenaanspra-
kelijkheid': 'Aangezien deze verdragen, Richllij-
nen en wellen in hel leken slaan van hel bevor-
deren van de rechlseenheid en de rechtsgelijk-
heid, rijzen er geen noemenswaardige problemen
bij de vraag naar het waarom van de exlerne
rechtsvergelijking'.25

Ook volgens Trompenaars is een belangrijke
component van de inlerpretatieregels voor uni-
form recht de rechlsvergelijkende inlerprelalie.
Daaronder moei worden verstaan 'het (door de
rechler) in overweging nemen van buitenlandse
rechlspraak en doclrine in de inlerprelalie van
uniform recht'.26 Toegepast op hel leersluk van
de produklenaansprakelijkheid kan zelfs worden
gesteld dal de Richllijn op onderdelen wel au-
lonoom moet worden uitgelegd. En hoe komen
we lot een dergelijke uitleg? 'Een autonome Eu-
ropese interpretalie van algemeen civielrechtelij-
ke begrippen zal echter door rechtsvergelijking
op grotere schaal tol sland moeien komen', stelt
Dommering-van Rongen.27 Barendrecht en Wes-
terdijk28 komen tot dezelfde bevinding.

Terugkomend op het Duitse arrest inzake het
flesje mineraalwater: omdal sprake is van een
Richllijn, is hel arrest voor ons recht rechtslreeks
van belang. Zou geen sprake zijn geweest van
een Richtlijn of uniforme regeling, dan zou de
rechtsvergelijking er weinig mee aankunnen.
Hooguil zou er enige argumenlalieve waarde aan
kunnen worden onlleend. Het gevolg is dat wels-
bepalingen van Nederlands rechl verschillend
moeien worden uilgelegd, al naar gelang zij al-
lochloon of aulochloon zijn. Alleen in het eerste
geval speelt de rechtsvergelijking de eerste viool.

Tot zover de rechtspraak. Voor de doclrine
geldl een vergelijkbaar verhaal. Aanleiding voor
hel omwikkelen van een bijzonder wellelijk
regime inzake produklenaansprakelijkheid is,
naar bekend, een reeks affaires geweesl, waarvan
de Ihalidomide-zaak (Soflenon/Konlergan) de
meeste ophef heefl gemaakt In een recente pu-
blikatie kwalificeert een auteur deze reaktie dooi-
de wetgever als volgl:

'This response produced pockets of special law related
to newspaper headlines rather than categories related
to social phenomena and concern. (...) In the face of
severe pressure to compromise generated by the EC re-
form process, this aim was eventually abandoned.
What was left was the almost empty shell of the spe-
cial rule which itself generated many more anomalies
than the one its proponents attacked, and generated
vir tual ly no consumer gainV'

Ook vanuit theoretisch gezichtpunl heeft de
schrijfster geen goed woord over voor de Richl-
lijn:

'By creating artiûcial distinctions which have no corres-
pondence to meaningful social phenomena it disrupts
and inhibits the development of civil liability along
broad rational principles while threatening to have an
unfair and haphazard impact on certain market sec-
tors'.1"

Kijkt men naar de kommenlaren die in ons land
over de Richtlijn zijn geschreven, dan zal men
zien dal deze nauwelijks fundamentele kriliek à

22 Bij wege van voorbeeld noem ik de doorwerking van
grondrechten in het privaatrecht.

23 Bekend is het voorbeeld van de overname door de H R
van argumenten van het BGH inzake de rectificatie van
de geboorteakte van transseksuelen. Het — door de HR
gevolgde — afwijzend oordeel van het BGH werd ver-
nietigd door het Bundesverfassungsgericht.

24 Asser-Vranken, Algemeen deel H. Zwolle 1995, nr. 203.
25 Asser-Vranken, a.w., nr. 207 en noot 209.

26 B.W.M. Trompenaars, Pluriforme unificatie en uniforme
interpretatie, diss. Utrecht. Deventer 1989, p. 128.

27 Dommering-van Rongen. a.w., p. 64.
28 J.M. Barendrecht, ProduktenaansprakeUjkheid: Euro-

pees burgerlijk recht?, preadvies Vereniging voor Bur-
gerlijk Recht, Lelystad 1987; Westerdijk, a.w., pp. 64-
65.

29 J. Stapleton. Product Liability, Londen 1994, p. 358.
30 Stapleton. a.w.
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la die van Stapleton bevatten. Of dit terecht is of
niet, wil ik hier in het midden laten (zelf zie ik de
Richtlijn juist als een positieve ontwikkeling).
Waar het mij om gaal, is dat het voor het juri-
dische discours aantrekkelijk is als ook opvat-
tingen als die van Stapleton — en zij is niet de
enige" — in de diskussie worden betrokken. Zou
de regelgeving inzake produktenaansprakelijk-
heid strikt autochtoon zijn, dan zou een studie
als de geciteerde weer nauwelijks aan de orde ko-
men. De argumentatie is ongeveer dezelfde als
waarom men buitenlandse rechtspraak niet of
nauwelijks bij de uitleg betrekt. Nu het hier om
een communautaire rechtsbron gaat, is kennis-
neming van de buitenlandse doktrine juist gebo-
den. Zijn er nog andere verschillen?

4 Andere verschillen in uitleg; de woede van
Taschner

Een consument lijdt materiële schade ad ƒ 2000,-
door een gebrekkig produkt. Ingevolge artikel
6:190 lid l sub b kan hij deze schade vergoed
krijgen 'met toepassing van een franchise ten be-
lope van ƒ 1263,85'. Twee vragen rijzen hierbij.
In de eerste plaats vraagt men zich af hoe de wet-
gever aan dit bizarre bedrag komt. Het antwoord
is simpel: het is de toenmalige tegenwaarde van
500 Ecu (dat is de oude benaming van de Euro).
De tweede vraag, waar het hieronder om zal
gaan, is wat een franchise eigenlijk is. Betekent
dit dat de consument recht heeft op vergoeding
van zijn schade verminderd met een bedrag van
ƒ 1263,85 (aftrekfranchise)? Of heeft hij, nu de
drempel van ƒ 1263,85 is overschreden, recht op
volledige schadevergoeding (drempelfranchise)?

Zou het hier om een louter Nederlandse wet
gaan, dan zou het voor de hand liggen te rade te
gaan bij de wetsgeschiedenis van deze recente be-
paling. Deze biedt vooral steun aan de aftrek-op-
lossing. Daarentegen lijkt een teleologische uit-
leg eerder naar de drempel-constructie te wijzen.

De grammaticale en systematische uitleg geven
een neutrale uitslag. De einduitslag naar geldend
Nederlands recht zou vermoedelijk luiden dat de
aftrek-uitleg het wint.

Maar bij een Europese benadering zou wel
eens de drempel-constructie kunnen zegevieren.
Zojuist meldde ik dat de wetsgeschiedenis steun
geeft aan de aftrek-leer: de consument krijgt zijn
schade minus de 500 Ecu. De desbetreffende be-
paling is duidelijk als drempel geconstrueerd. De
ontwerper, de Europese ambtenaar H.C. Tasch-
ner, heeft dat als volgt onder woorden gebracht
in de ambtelijke taal van Brussel, het Frans: sous
déduction de, en in zijn eigen moedertaal, het
Duits: unter Selbstbeteiligung von. Vervolgens
heeft de Commissie de tekst naar de Vertaal-
dienst in Luxemburg gestuurd, waar in de ogen
van de ambtenaar enige bedrijfsongelukjes heb-
ben plaatsgevonden. Hij schijnt dan ook zeer
vertoornd te zijn geweest op die lidstaten die zich
niet aan zijn visie conformeerden.

Ofschoon het voor de hand ligt om bij de vast-
stelling van de bedoeling van de wetgever te kij-
ken naar de opzet van de betrokken minister c.q.
commissaris of zijn ambtenaar, is dit op Euro-
pees vlak iets minder voor de hand liggend. In
de eerste plaats is de wetshistorische interpreta-
tie in sommige EU-lidstaten minder ontwikkeld
dan elders.32 En in de tweede plaats hebben alle
Europese talen nu eenmaal gelijke waarde." Zou
Nederlands de enige taal met een onduidelijke of
afwijkende tekst zijn, dan zou deze redenering
wellicht niet opgaan. Maar tenminste één ande-
re versie — de Engelse — bevat dezelfde ondui-
delijkheid als de Nederlandse. Dan nog zou men
kunnen zeggen dat tegenover de zeer stellige
Duitse en Franse versies hooguit aarzelende En-
gelse en Nederlandstalige versies staan.34

Maar er is nog iets. Juist in Europees verband
heeft de teleologische interpretatie een grote be-
tekenis.35 En juist deze interpretatie leent zich
voor verdediging van de drempel-constructie.
Blijkens de considerans is de franchise bedoeld

31 Vergelijk Geraint Howells, Consumer Safety in Europe:
In Search of the Proper Standard, in: B.S. Jackson, D.
McGoldrick (red.). Legal Visions of the New Europe. Es-
says Celebrating the Centenary of The Faculty of Law
University of Liverpool, Londen/Dordrecht/Boston
1993, pp. 293, 299: 'The essential difficulty with the con-
sumer expectation test is that it depends upon the as-
sessment of consumers'.

32 Zie mijn bijdrage De fiskale waardering van emolumen-
ten in Engeland, in: Heden verschenen voor mij, Soons-
bundel, Arnhem 1995, pp. 3-15.

33 HvJ EG 6 oktober 1982, zaak 283/81, SEW 1983, p. 341;
AA 1983, p. 320 m.nt. Schermers (CILFIT/Ministerio
délia Sanità).

34 In deze zin Snijders, a.w., p. 84.
35 Vergelijk Hans Kutscher, geciteerd door Stephen

Weatherill, Paul Beaumont, EC Law, tweede druk, Lon-
den 1995, p. 172: 'The literal and historie methods of in-
terpretation recede into the background. Schematic and
Ideological interpretation (...) is of primary import-
ance'.
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'om te voorkomen dat er al te veel geschillen ont-
staan'. Welnu: deze bedoeling wordt gerealiseerd
met een drempelfranchise. Zij wordt ook gere-
aliseerd met een aftrekfranchise, maar deze doet
afbreuk aan de eerder in de considerans ge-
noemde 'rechtvaardige toewijzing van de met de
moderne technische produktie samenhangende
risico's'.

Deze laatste visie wordt niet door iedereen on-
derschreven. Dommering-van Rongen verdedigt
het hier ingenomen standpunt,36 anders dan Snij-
ders37 en Van Wassenaer.3* Verkade c.s. achten
beide visies zo goed als in evenwicht en onthou-
den zich daarom — testimonium modestatis —
van het uitspreken van een voorkeur.3'

In het buitenland wordt de hier opgeworpen
vraag meestal niet onderkend. Duitse en Franse
schrijvers merken het probleem vermoedelijk
daarom niet op, omdat de Duitse en Franse tekst
van de Richtlijn — en in het geval van de Duit-
sers van de implementatie in de nationale wetge-
ving — geen enkele twijfel doen rijzen over de af-
trekfranchise. Ook de Britten zullen geen mo-
ment aarzelen, maar dan ten aanzien van de
drempelfranchise, zoals de Britse wetgever de
ambigue bepaling van de Richtlijn heeft omge-
zet.

Wat.leert ons het voorgaande? Dat de ver-
schillen in uitlegmethoden tussen nationaal en
communautair recht weliswaar niet groot zijn,
maar dat juist kleine nuances tot een andere in-
terpretatie kunnen leiden. Er is dus aanleiding
onderscheid te maken tussen wetsteksten al naar
gelang hun herkomst. Het merkwaardige is dat
dit er niet steeds aan valt af te lezen. Artikel
6:185 wordt niet voorafgegaan door een 'Waar-
schuwing! Let op, hier begint Europees recht'. Is
het überhaupt wel zo gelukkig om teksten van
uiteenlopende bron in één wettelijke regeling on-
der te brengen?

5 Segregatie of kodiflkatie

Uit het voorgaande blijkt dat er sprake is van
verschillende uitlegmethoden, al naar gelang we
van doen hebben met autochtone danwei al-
lochtone regelgeving. Brengt dit mee dat deze re-
gels liefst gesegregeerd dienen te worden geko-
dificeerd? Of is integratie het sleutelwoord? Bei-
de hebben voor- en nadelen. Voordeel van se-
gregatie is dat direkt duidelijk is dat er onder-
scheid moet worden gemaakt.4" Voordeel van in-
tegratie is dat de wederzijdse kruisbestuiving ge-
makkelijker zal verlopen. Om deze laatste reden
heb ik zelf een lichte voorkeur voor integratie in
het Burgerlijk Wetboek, zoals dat in Nederland
is geschied.

Integratie is behalve in ons land ook in Frank-
rijk nagestreefd.41 Andere landen hebben voor
aparte wetgeving geopteerd. In het geval van het
Verenigd Koninkrijk42 en Ierland43 ligt dit bij af-
wezigheid van wetboeken voor de hand. Ook de
Scandinavische landen en Finland hebben geen
wetboeken in Westeuropese zin. In landen als
België, Duitsland, Griekenland, Italië, Oosten-
rijk en Portugal daarentegen zou integratie in het
burgerlijk wetboek wel degelijk mogelijk zijn ge-
weest. Om uiteenlopende redenen is dit niet ge-
schied.

Van waar mijn voorkeur voor integratie? Al-
lereerst is er het rechtspolitieke argument dat we
nu eenmaal een op de Grondwet gebaseerde ko-
difikatie hebben, die bij voorkeur zo veel moge-
lijk het gehele desbetreffende terrein dient te om-
vatten. Om daarnaast een groot aantal afzon-
derlijke wetten te hebben, past niet in dit stelsel.
Belangrijk lijkt mij voorts dat de Europees geo-
riënteerde regels gewoonlijk een bijzonder doel
hebben, zoals bijvoorbeeld bescherming van een
zwakke partij (werknemer, kredietnemer, verze-
keringnemer, konsument). Door dergelijke regels
op te nemen in een bestaande kodifïkatie, zal de
gedachte van de bescherming van de zwakke par-
tij ook in deze kodifikatie doordringen.44

36 Dommering-van Rongen, a.w., p. 262. Zij noemt nog als
aanvullend argument dat de drempelfranchise prakti-
scher is, omdat de benadeelde de schade dan of bij de
producent of bij de verkoper kan claimen; bij een af-
trekfranchise zal de benadeelde zich tot zowel producent
als verkoper moeten wenden.

37 Snijders, a.w., p. 84.
38 Van Wassenaer, a.w., p. 60, met een beroep op de Duit-

se en Franse tekst.
39 Verkade c.s., a.w., p. 94.
40 Zoals Marek Schmidt, EU-Richtlinien und nationale

Auslegungsmelhoden. RabelsZ 1995, pp. 569, 572 het

uitdrukt: 'Angeglichenes Recht ist seinem Ursprung
nach nationales Recht. Daher liege es nahe, daß bei sei-
ner Auslegung mit noch größerer Unbefangenheit na-
tional tradierte Methoden zugrunde gelegt werden'.

41 Jacques Ghestin, L'influence des directives communau-
taires sur le droit français de la responsabilité, in: Fest-
schrift Werner Laren:, Tübingen 1991.

42 Consumer Protection Act 1987.
43 Defective Products Act 1991. Statutory Instruments

1991, nr. 316.
44 Zie mijn Kroniek van het consumentenrecht, NJB 1995,

p. 393.
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Een nadeel van integratie is de verstoring van
het nationale stelsel door de invoeging van an-
ders opgebouwde, anders gelerminologeerde en
anders gesystematiseerde wetsteksten, zonder
Memorie van Toelichting. De vrijheid die een
Richtlijn lidstaten laat om de tekst in te passen
in het systeem van de nationale wetgeving komt
aan deze nadelen niet geheel tegemoet.45 Een an-
der nadeel is het al aangeduide gevaar dat de ar-
geloze lezer van een nationale kodifikatie niet zal
beseffen opeens met een internationaal regel-
komplex van doen te hebben. Dit gevaar kan
worden vermeden doordat uitgevers de tekst van
een waarschuwing voorzien.

We moeten niet denken dat dit een nieuw pro-
bleem is. Al bij het Brusselse Cognossementsver-
drag rees de vraag of dit woordelijk moest wor-
den geïncorporeerd in het Wetboek van Koop-
handel, hetgeen in 1955 inderdaad zou geschie-
den. Dezelfde vraag rees naar aanleiding van
Boek 9. Aanvankelijk leken hier inderdaad de se-
gregationisten de overhand te hebben: Boek 9
was niet zo lang geleden een hersenschim.46 Maar
thans wordt onder leiding van Brinkhof gewerkt
aan een nationale kodifikatie van de merendeels
internationale regels inzake intellektuele eigen-
dom.47

6 Een voorlopige konklusie; de meerwaarde van
meervoudige rechtsbronnen

De toenemende betekenis van communautair
privaatrecht leidt ertoe dat ons recht meer en
meer bepalingen bevat van tweeërlei herkomst.
Al naar gelang de herkomst zijn de Hoge Raad
respektievelijk het Europese Hof van Justitie de
hoogst bevoegde rechter en zullen verschillende
interpretatiemethoden moeten worden toege-

45 S. Prêchai, Directives in European Community Luw, diss.
Amsterdam, Oxford 1995, pp. 86-106.

46 Zie L. de Vries, Boek 9 van het Nieuw BW?, N.l B 1984,
p. 15: 'Boek 9 kan het beste blijven, wat het al geruime
tijd is: een denkbeeld in ruste'.

47 J.J. Brinkhot", Codificatie van het recht van de intellec-
tuele eigendom, NJB 1994, pp. 771-779; zie ook Verka-
de in dit Bijzonder nummer.

48 Zie Aharon Barak, The Tradition and Culture of the Is-
raeli Legal System, in: Alfredo Mordechai Rabello
(red.), European Legal Traditions and Israel, Jerusalem
1994, pp. 473-492.

49 Zie voor meer voorbeelden J.G. Sauveplanne, Rechts-
stelsels in vogelvlucht. Een inleiding tot de privaatrechts-
vergelijking, tweede druk, Deventer 1981, hoofdstuk XI,
Anglo-Romeinse rechtsstelsels, pp. 207-220.

past. Deze methoden kunnen tot uiteenlopende
resultaten leiden. De voorbeelden van de rechts-
vergelijkende interpretatie en de teleologische in-
terpretatie hebben dit duidelijk gemaakt. Het na-
deel van deze disharmonie wordt op het eerste
gezicht nog vergroot indien autochtone en al-
lochtone teksten in één wetboek worden samen-
gebracht. Toch blijkt deze samenbrenging voor-
delen te hebben, die de nadelen ruimschoots
compenseren.

Meer in het algemeen valt de stelling te verde-
digen dat een dualistisch rechtsstelsel voordelen
heeft. Dergelijke stelsels zijn er, ook na het Ro-
meinse recht, nog steeds. Allereerst is er het ver-
schijnsel van de rechtsstelsels die twee of meer
komponenten met uiteenlopende historische
wortels bevatten. Zuid-Afrika met zijn Rooms-
Hollandse recht en de common law, Israel met de
Med/elle, de common law en Europese invloe-
den.4* Het zijn twee van de vele voorbeelden die
rechtsvergelijken ons voorhouden.49

Ook aan onze eigen rechtsorde is het werken
met twee normenkomplexen niet geheel vreemd.
Ik noem de toenemende spanning tussen pri-
vaatrecht en grondrechten. Te denken valt ook
aan de botsing tussen publiek- en privaatrecht in
het algemeen en die tussen overheidsrecht en het
recht van maatschappelijke organisaties.5" In de
praktijk kennen we al lang de spanning tussen
het nationale recht en de internationale rechts-
praktijk.51

Het werken vanuit twee normenkomplexen
kan mijns inziens heilzaam zijn voor de rechts-
ontwikkeling. Engeland kent nog altijd het on-
derscheid tussen de op rechtszekerheid gerichte
common law en de op billijkheid georiënteerde
equity. Dat een dergelijk dualisme ook voor on-
ze rechtsorde goed zou kunnen uitpakken, wil ik
illustreren aan de hand van een recent arrest. Het

50 Zie T.J. van der Ploeg, H.J. de Ru, J.W. Sap (red.), In
plaats van overheid. Recht scheppen door particuliere or-
ganisaties, Zwolle 1996.

51 Dit blijkt uit de ervaringen van de Klankbordgroep in-
ternationale transakties, welke op initiatief van F.W.
Grosheide driemaal per jaar in Utrecht bijeenkomt. De
afgelopen vier jaar werden achtereenvolgens besproken:
de considerans in internationale contracten, beëindi-
gingsclausules, letters of intent, representations, guar-
antees en warrantees, consensuele zekerheden op roe-
rende zaken, (in)directe schade en schadevergoeding,
exoneratieclausules in algemene voorwaarden, legal au-
diting, alternatieve geschillenbeslechting, het Weense
Koopverdrag en goodwill-vcrgoeding bij het einde van
agentuur- en distributieovereenkomsten.
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ging hier niet om aansprakelijkheid voor een
produkt, maar om de nauw verwante medische
aansprakelijkheid. Een vrouw stelde dat zij in
1956 een verkeerde bloedtransfusie had gekre-
gen, waardoor zij tweemaal een levenloos kind
ter wereld had gebracht en geen kind meer had
kunnen krijgen. Pas in 1991 eiste zij op grond
hiervan schadevergoeding. Zij stelde dat zij pas
veel later hiervan op de hoogte was gesteld. Het
ziekenhuis beriep zich op verjaring. Met sukses,
volgens de Hoge Raad, die in dit geval de rechts-
zekerheid boven de individuele gerechtigheid liet
prevaleren.52 De Hoge Raad gaf vervolgens aan
dat aanvaarding van de in cassatie voor het ou-
de recht bepleite regel ook niet zou stroken met
het huidige recht ter zake van verjaring en greep
daartoe terug naar de wetsgeschiedenis.

Het is de vraag of we gelukkig moeten zijn met
deze uitspraak. Indien wij een dualistische
rechtsorde zouden hebben gehad, had het voor
de hand gelegen om behalve de interne Neder-
landse rechtsontwikkeling ook de Europese
rechtsontwikkeling in het oog te houden. We
verkeren in Europa momenteel in de overgang
van een tijdvak met zeer lange verjaringstermij-
nen naar een periode met aanmerkelijk kortere
termijnen. Rechtsstelsels die een korte verja-

ringstermijn kennen, compenseren dit nadeel
voor de eiser veelal door aan de rechter de be-
voegdheid te verlenen om de termijn te verlen-
gen. Dit is bijvoorbeeld het geval met section 33
English Limitation Act 1980 en met section 8 van
de Israëlische Prescription Law. 'where the facts
constituting the cause of action were unknown
to the plaintiff for reasons beyond his control
which he could not have eliminated even by exer-
cising reasonable care, the period of prescription
shall begin on the day on which such facts
became known to him'. Zelfs in landen met de
klassieke dertigjaars termijn blijkt de rechter be-
reid om het beginpunt van de verjaringstermijn
niet te automatisch vast te stellen."

Zelf zou ik, met de Advocaat-Generaal, meer
vrede hebben gehad met een uitspraak waarin de
individuele gerechtigheid zegeviert, maar waar
het om gaat is dat in een dualistische rechtsorde
tegenstrijdige tendenzen tussen de eigen interne
ontwikkeling en die in Europa rechter en justi-
tiabele ertoe zouden moeten aanzetten om, net
als bij Wiarda's gevalsvergelijking, aan de hand
van de over en weer geleverde argumenten een
keuze voor de ene of de andere tendens te ma-
ken. De rechtsontwikkeling op middellange ter-
mijn kan hier alleen maar bij gebaat zijn.

52 HR 3 november 1995, RvilW 1995, 229.
53 Monique Bandrac, France, in: Extinctive Prescription.

On the Limitation of Actions, XlVe Congrès Interna-
tional de droit comparé, Den Haag/Londen/Boston
1995, pp. 145, 158: 'Le juge, d'autre part, bien que la loi
ait entendu le priver de toute initiative, s'est arrogé dès

le XIXème siècle une sorte de pouvoir modérateur avant
la lettre en ressuscitant, contra legem, la règle contra
non valentem agere non currit praescriptio issue de la
jurisprudence d'ancien régime. La prescription ne court
pas contre ceux qui sont dans l'impossibilité d'agir par
suite d'un obstacle insurmontable'.
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