Rechtsvragen
in hoge mate feitelijk. Niettemin kan er, nu het
vaststellen van een percentage in dezen toch
enigszins nattevingerwerk moet worden genoemd, een beleidsmatig element in worden onderkend. Het percentage dat door rechtbank en
hof voor rekening van de gewonde wordt gelaten
(25%) lijkt mij aan de karige kant; een verdeling
van 50-50 ligt — als uitgangspunt — meer in de
rede. Beide partijen hebben bewust het risico
van dit type schade gelopen (de bestuurder door
de passagier mee te nemen, de passagier door
zich aan de ander toe te vertrouwen); er is weinig aanleiding om de bijdrage van de een groter
te achten dan die van de ander.20
Een slotopmerking betreft het optellen van
percentages eigen schuld. Het hof stelt vast dat
Ten Dam door bij de onder invloed van alcohol
verkerende Geerts in te stappen een eigen bijdrage van 25% heeft, terwijl als hij bovendien zijn
veiligheidsgordel niet heeft omgehad
'de eigen schuld van Ten Dam op 50% (moet) worden
gewaardeerd, aangezien het niet dragen van de veiligheidsgordel geacht wordt voor 25% aan de schade te
hebben bijgedragen' (ro 9).

Het komt mij voor dat 25 en 25 hier samen niet
zonder meer 50 zullen maken. Aan onverkorte
optelling kleeft het euvel van een eenzijdige belichting: aan de zijde van de benadeelde wordt
een percentage vastgesteld dat als zodanig niet
tegen de (diverse) bijdrage(n) van de laedens is
afgezet. Zulk een zonder afweging verkregen getal is niet geschikt om als verdelingsmaatsstaf te
fungeren; het optelsysteem zal er veelal toe leiden dat een te hoog percentage voor rekening
van de gelaedeerde wordt gebracht.21
Het probleem kan op twee manieren worden
ontgaan: ofwel door 'creatief' op te tellen (type:
25 plus 35 maakt 50), ofwel door te vermijden
dat de verschillende zich aan één zijde voordoende bijdragen elk op een afzonderlijk
(deel)percentage worden gesteld. In de laatste
aanpak volstaat men principieel met één ongespecificeerd eindpercentage, waarin alle bijdragen van de bewuste partij tegen alle bijdragen
van de andere partij zijn afgewogen. Deze tweede benadering zou ik willen aanbevelen.
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Antwoord

In 1989 heeft de Australian Law Reform Commission een voorontwerp van wet inzake produktenaansprakelijkheid gepubliceerd — zie de
tekst afgedrukt in AA 1990, pp. 883-888. Geef
aan in hoeverre het voorontwerp afwijkt van de
Europese richtlijn inzake produktenaansprakelijkheid. Besteed daarbij aandacht aan de vraag
welk stelsel aantrekkelijker is vanuit het gezichtspunt van (a) het slachtoffer, (b) de producent, (c) de rechtspraktijk en (d) de samenleving.

/ Produktenaansprakelijkheid staat sinds de jaren zestig in veler belangstelling. Hier te lande is
die belangstelling ontstaan enerzijds door een
aantal massale ongevallen (mexaform, Planta,
Softenon), anderzijds door kennisneming van de
ontwikkeling van het Amerikaanse produktenaansprakelijkheidsrecht. Het grotendeels met
sukses bekroonde streven naar harmonisatie op
Europees niveau heeft de belangstelling een
nieuwe impuls gegeven.

20 In dit soort gevallen zal de aansluitend te verrichten billijkheidstoetsing — zie artikel 6:101 NBW en het in noot 10
genoemde arrest — in de gevonden verdeelsleutel normaliter weinig of geen verandering meer brengen.
21 Dit treedt scherper aan het licht wanneer met grotere getallen wordt gewerkt. Stel men waardeert in een denkbeeldige
casus I het instappen bij een dronken chauffeur op 50%
(vergelijk Hof 's-Hertogenbosch 27 februari 1986, Ver-

keersrecht 1987, nr. 7), en in een eveneens denkbeeldige
casus II het niet dragen van de veiligheidsgordel op 40%
(vergelijk Rb. Rotterdam 13 juli 1979, Verkeersrecht 1980,
nr. 7). Doen beide feiten zich in één casuspositie voor, dan
voert optelling der percentages tot de slotsom dat de gelaedeerde zelf voor maar liefst 90% aan zijn schade heeft bijgedragen; voor de bijdrage(n) van de taedens resteert een
onaannemelijke 10%.
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De Europese regelgeving, die inmiddels in de
meeste lid-staten van de EG en in enkele aangrenzende EVA-landen is ingevoerd, is weliswaar door de Amerikaanse ontwikkelingen geïnspireerd, — zie Markovits' — maar wijkt daar
ook op enige punten van af. Dat geldt in het bijzonder voor de afbakening van de werkingssfeer
en voor het kriterium dat wordt gehanteerd bij
de vraag of al dan niet (risiko)aansprakelijkheid
moet worden aangenomen.
Niet alleen Europa, ook Australië heeft zich laten inspireren door ontwikkelingen in de Verenigde Staten. Het onlangs gepubliceerde voorontwerp van wet van de Australian Law Reform
Commission (hierna het 'voorontwerp') heeft
echter mede de invloed van de EG-richtlijn
(hierna de 'richtlijn') ondergaan. Dat was vooral
zichtbaar in een eerder ontwerp, dat net als de
richtlijn het gebrekkigheidskriterium centraal
stelde. Daarentegen was de werkingssfeer van
dit oorspronkelijk ontwerp veel ruimer dan die
van de richtlijn, doordat het behalve op de veiligheid ook op de kwaliteit van produkten betrekking had. Het thans voorliggende voorontwerp heeft een minder ruime werkingssfeer, terwijl verder een ander kriterium voor de aansprakelijkheid wordt voorgesteld.
Het Australische voorontwerp en de EG-richtlijn
hebben gemeen dat zij beogen konsumenten te
beschermen tegen de gevaren van ondeugdelijke
produkten. Dat oogmerk is echter op uiteenlopende wijzen uitgewerkt. De verschillen tussen
het Australische ontwerp en de EG-richtlijn betreffen vooral (a) de aard van de regeling, (b) de
werkingssfeer, (c) de begripsomschrijving en (d)
de inhoud van de regeling. Hieronder wijd ik een
nadere beschouwing aan elk van deze kategorieën van verschillen. Ik sluit af met een algemene konklusie.
Er zijn ook konstitutionele verschillen die samenhangen met het feit dat Australië een federatie is en de EG een supranationale organisatie —
ik laat deze hier verder buiten beschouwing.
2 Wat (a) de aard van de regeling betreft: het
Australische ontwerp beoogt een nieuwe regeling te geven die in de plaats treedt van de oude
aansprakelijkheidsregeling voor produkten. De
EG-richtlijn daarentegen laat bestaande national

Yvan Markovits, La directive C.E.E. du 25 juillet 1985
sur la responsabilité du fait des produits défectueux,
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le regelingen intact. Dit is onaantrekkelijk voor
producenten en voor de rechtspraktijk, omdat de
beoogde harmonisatie hierdoor slechts ten dele
wordt bereikt. Het is aantrekkelijk voor konsumenten, die nu de keuze hebben tussen de richtlijn en het gemene recht (zij het dat de richtlijn
de nationale wetgever de vrijheid ontneemt om
dit gemene recht in de toekomst ten gunste van
de konsument bij te stellen).
3 Uit het voorgaande vloeit direkt een verschil in
(b) werkingssfeer voort. De EG-richtlijn regelt
slechts een aantal van de vragen die de produktenaansprakelijkheid betreffen. Geen regeling is
getroffen voor het regres van de producent op
voorschakels. Evenmin zijn voorzieningen getroffen voor de rechtsbijstand voor slachtoffers
of is een regeling van internationaal privaatrecht
gegeven. Op al deze punten geeft het Australische voorontwerp wel regels. Voor alle partijen
lijkt mij dit aantrekkelijk.
Een gevolg hiervan is dat de Australische regeling veel uitvoeriger is dan de EG-richtlijn. Zo
moest bij de regeling van het regres (section
75AJ) een — in de richtlijn niet noodzakelijke
— uitzondering voor exoneratieclausules in zuiver commerciële transakties worden gecreëerd.
Op één punt is de werkingssfeer van de richtlijn
ruimer dan die van het voorontwerp. Onder de
richtlijn kan ook vergoeding van schade geleden
op de werkvloer (asbestose) worden geclaimd.
De Australische kommissie stelt voor dit type
schade van de werkingssfeer van het voorontwerp uit te zonderen (section 75 AH). Dit lijkt
mij onaantrekkelijk voor de Australische konsument.
4 Wat (c) de begripsomschrijvingen betreft: de
EG-richtlijn werkt met vier fundamentele begrippen: produkt, producent, gebrek en schade.
De begrippen 'produkt' en 'producent' in de
twee regelingen wijken niet fundamenteel van
elkaar af. Dat is wel het geval voor wat betreft
de omschrijving van de begrippen 'gebrek' en
'schade'.
De richtlijn omschrijft 'produkt' als 'een roerende zaak, ook nadat deze een bestanddeel is gaan
vormen van een andere roerende of onroerende
zaak, alsmede elektriciteit, zulks met uitsluiting
Paris 1990.
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van landbouwprodukten en produkten van de
jacht' (art. 187 boek 6). Het Australische ontwerp kiest als uitgangspunt het begrip 'goods'.
Hieronder worden verstaan 'All personal chattels, except electricity and human blood and
tissue', waaraan is toegevoegd 'Goods do not
cease to be goods merely because they are fixed
to land or to a building' (section 75AA). Elektriciteit valt dus wel onder de richtlijn, echter niet
onder het voorontwerp, hetgeen mij ongunstig
voor konsumenten lijkt. Daarentegen vallen primaire landbouwprodukten in beginsel — lid-staten hebben de bevoegdheid om anders te bepalen
— niet onder de richtlijn en wel onder het Australische voorontwerp.
De begrippen 'producent' van richtlijn (art. 187
lid 2 boek 6) en voorontwerp (sections 75AF en
75AS) vertonen een nog grotere mate van overeenstemming, hetgeen niet verwonderlijk is nu
de Australische regeling in deze door de Europese richtlijn is geïnspireerd.
Grote verschillen zijn er echter bij de omschrijving van de begrippen 'gebrek' en 'schade'. Om
met het laatste begrip te beginnen: voor wat betreft de schade door dood en letsel zijn de verschillen tussen richtlijn (art. 190 boek 6) en
voorontwerp vooral hieraan toe te schrijven dat
de Europese regelgever een aantal delikate
kwesties, zoals die inzake smartegeld, aan de nationale wetgever heeft overgelaten. Bij materiële
schade is het Australische voorontwerp duidelijk
ruimer doordat de beperkingen van de richtlijn
tot schade in de konsumentensfeer niet zijn overgenomen; voorts geldt geen franchise (section
AI).
Het grootste verschil schuilt echter in het kriterium dat richtlijn en voorontwerp hanteren voor
de afbakening van de aansprakelijkheid. De
richtlijn hanteert hiervoor het begrip 'gebrek'.
Een produkt is gebrekkig, indien het niet de veiligheid biedt die men daarvan mag verwachten
(art. 186 lid 1). Aanvankelijk hadden de Australiërs dit begrip overgenomen, maar in het definitieve rapport is de Law Reform Commission
daarop teruggekomen. In plaats van 'gebrek'
hanteert men nu het kriterium 'the way goods
acted' (section 75AB). Dat is een zuiver causaliteitskriterium. Het lijkt me geen gelukkige keuze. Voor partijen lijkt het lood om oud ijzer: de
verschillende problemen die zich bij produkten-

aansprakelijkheid voordoen moeten toch worden
opgelost, welk kriterium men ook hanteert. Maar
voor de Australische rechtspraktijk lijkt het mij
geen goede zaak dat een geheel nieuw kriterium
zou worden aangenomen, zonder enige voorbeelden elders in de wereld.
5 Ik ben hiermee in feite al aangeland bij (d) de
overige inhoud. De aandachtige lezer zal naast
punten van overeenkomstemming (bijvoorbeeld
de uitsluiting van het ontwikkelingsrisiko in artikel 185 lid l (e) boek 6 respectievelijk section
75AD) nog diverse punten van verschil opmerken. Zo noemt het voorontwerp in sections
75AC t/m 75AE minder verweermiddelen voor
de producent dan artikel 185 lid l boek 6. De bewijspositie van partijen wordt in het voorontwerp (section 75AN) veel gedetailleerder geregeld dan in de richtlijn (artt. 188 en 185 boek 6).
Ten slotte noem ik het ontbreken in het voorontwerp van de vervaltermijn van tien jaar die we in
artikel 191 lid 2 boek 6 aantreffen (het voorontwerp kent in section 75AP wel de verjaringstermijn van drie jaar die artikel 191 lid l boek 6
ook noemt). Voor slachtoffers van asbestose en
DES is het ontbreken van een vervaltermijn een
aantrekkelijke zaak, maar voor de producenten
natuurlijk niet.
6 Kort samengevat: naast de Amerikaanse en
Europese regimes inzake produktenaansprakelijkheid is thans een afzonderlijk Australisch
stelsel voorgesteld. Het Australische voorstel
verschilt op een aantal belangrijke punten van de
EG-richtlijn. De belangrijkste punten van verschil zijn gelegen in enerzijds de ruimere werkingssfeer van het Australische voorontwerp, dat
beoogt in de plaats te treden van de huidige regels inzake produktenaansprakelijkheid, anders
dan de EG-richtlijn die het bestaande intakt laat.
Anderzijds is er het kriterium 'the way goods acted' dat geheel anders is dan het gebrekkigheidskriterium van het Europese recht.
Heeft het voorontwerp van de Australian Law
Reform Commission kans om wet te worden?
De politici hebben zich hier nog niet over willen
uitlaten. Wel hebben zij laten weten dat nog dit
jaar een beslissing over dit punt valt te verwachten. De positie van het voorontwerp is enigszins
aangetast door een negatief advies van de Industry Commission, uitgebracht op 18 juli 1990.
Eerder al had de Business Council of Australia
kritiek op een voor voor-ontwerp uitgeoefend.
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De konsumentenorganisaties hechten niet zo aan
het kausaliteitskriterium. Zij hebben gepoogd
met de ondernemersorganisaties op één lijn te
komen. Dat was bijna gelukt.
Vier punten scheidden de partijen. Het belangrijkste betrof de bewijslast: de konsumenten
willen deze op de producent leggen, de ondernemers op de konsument. Andere twistpunten waren de aansprakelijkheid voor anonieme producenten, de vervaltermijn (de konsumenten toonden zich bereid deze voor zaakschade te aanvaarden) en het bekende ontwikkelingsrisiko (de
konsumenten waren bereid het verweer te aksepteren, mits de meest recente stand van de wetenschap toetssteen zou worden, niet de stand ten
tijde van het in het verkeer brengen van het produkt).
Op één punt ben ik in het voorgaande, omdat het
voor de lezer niet kenbaar was, niet ingegaan.

Dat is de procedure die bij de totstandbrenging
van een wettelijke regeling wordt gevolgd. Wie
van de 'parlementaire geschiedenis' van EGrichtlijnen op de hoogte wil zijn, moet zich vooral verlaten op persoonlijke kontakten in Brussel.
Met name in de fase van het ontwerpen van een
richtlijn is het voor de buitenwacht moeilijk te
doorgronden wat er gebeurt. Vergeleken daarmee doet de Australische openheid weldadig
aan. Van welhaast iedere stap van de Australian
Law Reform Commission, van iedere gedachte,
iedere consultatie, ja iedere dienstreis is mededeling gedaan. Het wordt de latere geschiedschrijvers van de Australische wetgeving wel gemakkelijk gemaakt.
7 Op deze rechtsvraag zijn — alweer (zie ook
rechtsvraag 196) — geen antwoorden binnengekomen. De prijzen blijven daarom in de pot.
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Vraag
Aansprakelijkheid luchtvervoerder voor sterfte eendagskuikens en door schade onverkoopbaar geworden
snijbloemen. Beslaglegging op luchtvaartuig. Eis passagier luchtvervoerder te veroordelen houder van ticket Frankfurt-Amsterdam-Riyadh toe te laten, ook al
begint de passagier zijn reis in Amsterdam.
l Tijdens een Combivlucht op 21 augustus 1990 heeft
de luchtvaartmaatschappij Airsprinter France S.A.
(Airsprinter), gevestigd te Parijs en mede kantoorhoudende te Schiphol, een lading van 175.000 eendagskuikens en een partij snijbloemen door de lucht vervoerd
van Schiphol naar Riyadh.
2a Voor het luchtvervoer van de dieren wordt een Airwaybill (AWB) afgegeven, waarin Chicken Power BV
te Barneveld als afzender en Albank Alsaudi Rashid in
Riyadh als geadresseerde staan vermeld. Voorts is in
de AWB opgenomen: 'Notify: Feisal Uqair Poultry
West, P.O. Box 123, Riyadh, Saudia Arabia.'

* Mr.drs. F.A. van Bakelen is Aviation Consultant te Schiphol.
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2b Uit de tweede AWB betreffende het luchtvervoer
van de snijbloemen valt op te maken dat consignor is
Floragriculture BV te Aalsmeer en Aziz Flowerlust in
Medina de consignee.
3 Bij aankomst op Riyadh Airport International blijkt
er sprake te zijn van aanzienlijke sterfte onder de dieren respectievelijk zijn de bloemen dusdanig beschadigd, dat zij van generlei waarde meer zijn.
4 Assuradeur Amsterdam Aviation Insurance NV vergoedt aan koper Feisal Uqair Poultry West de schade
op grond van de transportverzekering en start een procedure tegen Airsprinter.
5 Wanneer Airsprinter na aanmaning en ingebrekestelling weigerachtig blijft de schade van verlader Floragriculture BV en Aziz Flowerlust te vergoeden leggen
beiden in kort geding beslag op een luchtvaartuig van
Airsprinter op Schiphol.
6 Vóór het begin van de vlucht weigert Airsprinter een

