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grond, temeer daar op grond van het ge-

rechtelijk deskundigenverslag blijkt dat 

de toxiciteit zich niet hoofdzakelijk door 

de lucht blijkt te verplaatsen.

Op geen enkele wijze tonen de consorten 

J. aan dat het wettelijk verbod tot aan-

wending van PCP en lindaan zou voort-

vloeien uit een vroegere nalatigheid of 

fout in hoofde van de producenten van 

houtbehandelingsmiddelen, noch enig 

gebrek aan voorafgaandelijk onderzoek, 

rekening houdende met de stand van de 

wetenschap op dat ogenblik.

10. De verwijzing door de consorten J. 

naar een uitspraak door het Landesge-

richt van Frankfurt in 1993, waarbij be-

weerdelijk 2 DESOWAG managers voor 

gelijkaardige feiten werden veroordeeld, 

doet niet anders besluiten.

Enerzijds wordt deze uitspraak niet 

voorgebracht, terwijl anderzijds deze 

uitspraak precies in 1995 werd her-

vormd door het Bundesgerichtshof.

Ten overvloede wordt geen enkel nuttig 

feit aangevoerd noch inhoudelijk, noch 

chronologisch, die het hof zou toelaten 

de relevantie van deze ingeroepen uit-

spraak te beoordelen.

11. Waar niet kan besloten worden tot 

het bestaan van een fout in hoofde van 

Cavity, Fluitec en Losdyck, is het onnut-

tig de andere elementen van het verweer 

van de consorten J., zoals het oorzakelijk 

verband en het bestaan en de omvang 

van de schade te onderzoeken, vermits 

dit niet tot een andere oplossing van het 

geschil aanleiding geet.

12. Het hof wijst de vordering van de 

consorten J. ten aanzien van Cavity, 

Fluitec en Losdyck af als ongegrond.

Nu de vordering ten aanzien van Fluitec 

ongegrond is, is de vordering van Fluitec 

ten aanzien van haar verzekeraar Axa 

om dekking te verlenen voor dit schade-

geval zonder voorwerp.

Nu de vordering van de consorten J. 

ten aanzien van Losdyck ongegrond is, 

is de vrijwaringsvordering van Losdyck 

(voor het eerst gesteld in hoger beroep) 

ten aanzien van Cavity, Fluitec en Axa 

zonder voorwerp.

[…]

FOUTAANSPRAKELIJKHEID 

VOOR PRODUCTEN MET 

GEBREKEN

De eisers kochten in de vroege jaren 

’80 een houtbehandelingsproduct 

met het toxische pentachloorfenol 

en lindaan. Vandaag zijn zowel 

het gebruik van pentachloorfenol 

als van lindaan gereguleerd on-

der de REACH-verordening (EU 

Verordening nr.  1907/2006 van 

18  december 2006 inzake de re-

gistratie en beoordeling van en 

de autorisatie en beperkingen ten 

aanzien van chemische stofen (RE-

ACH), tot oprichting van een Eu-

ropees Agentschap voor chemische 

stofen, houdende wijziging van 

Richtlijn nr.  1999/45/EG en hou-

dende intrekking van Verordening 

(EEG) nr.  793/93 van de Raad en 

Verordening (EG) nr.  1488/94 van 

de Commissie alsmede Richtlijn 

nr. 76/769/EEG van de Raad en de 

Richtlijnen nrs. 91/155/EEG, 93/67/

EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG 

van de Commissie, Pb.L. 396/1 van 

30  december 2006). Op het ogen-

blik waarop de eisers het product 

kochten, was dit echter nog niet het 

geval.

Omdat zij ernstige lichamelijke 

schade ondervonden, vorderden zij 

vergoeding op basis van artikel 1382 

BW, waarbij de ingeroepen fout be-

stond in het misdrijf omschreven 

in artikel  418 Sw. (onopzettelijke 

slagen en verwondingen). De fout 

vereist op grond van artikel  418 

Sw. is dezelfde als de civielrechte-

lijke fout uit artikel 1382 BW (Cass. 

3  oktober 2017, AR P.16.0407.N, 

www.juridat.be en Cass. 14 novem-

ber 2012, AR P.11.1611.F, Pas. 2012, 

2204, Arr.Cass. 2012, 2541). Het ar-

rest kan dan ook gelezen worden als 

een uitspraak over buitencontrac-

tuele foutaansprakelijkheid. Hierna 

wordt daarom abstractie gemaakt 

van het strafrechtelijke aspect van 

de uitspraak.

Het arrest is civielrechtelijk interes-

sant omdat de eisers zich moesten 

baseren op de gemeenrechtelijke 

foutaansprakelijkheid, terwijl bena-

deelden door recenter aangekochte 

producten een beroep zouden kun-

nen doen op de objectieve pro-

ductaansprakelijkheid. De eisers 

verwierven het product blijkbaar 

in 1982, dit is vóór de uitvaardiging 

van Richtlijn nr.  85/374/EEG van 

25  juli 1985 betrefende de onder-

linge aanpassing van de wettelijke 

en bestuursrechtelijke bepalingen 

der Lid-Staten inzake de aanspra-

kelijkheid voor produkten met ge-

breken, PB.L. 210/29 van 7 augustus 

1985, in het Belgisch recht omgezet 

door de wet van 25  februari 1991 

betrefende de aansprakelijkheid 

voor produkten met gebreken. De 

aansprakelijkheid voor schade 

veroorzaakt door producten die 

na de omzetting van de richtlijn 

in het verkeer gebracht zijn, wordt 

binnen haar toepassingsgebied 

verplicht geregeld door deze re-

centere regeling. De richtlijn is im-

mers maximaal harmoniserend (zie 

hiervoor o.a. HvJ 25 april 2002, nr. 

C-183/00, ECLI:EU:C:2002:255; 

HvJ 25  april 2002, nr. C-52/00, 

E C L I : E U : C : 2 0 0 2 : 2 5 2 ;  H v J 

25  april 2002, nr. C-154/00, ECLI: 

EU:C:2002:254; zie uitgebreid: 

M.  KRUITHOF, “Wie is aanspra-

kelijk voor schade veroorzaakt door 

onveilige producten?” in I. CLAEYS 

& R. STEENNOT (ed.), Aansprake-

lijkheid, veiligheid en kwaliteit, Me-

chelen, Kluwer, 2015, 143-224).

Zoals dit arrest suggereert, rust op 

de benadeelde die op basis van het 

gemene recht vergoeding wenst te 

verkrijgen van een producent een 

stevige bewijslast. Dit was de reden 

waarom er een objectieve aanspra-

kelijkheidsgrond werd ingevoerd (T. 

VERHEYEN, “Full Harmonization, 

Consumer Protection and Products 

Liability: A Fresh Reading of the 

Case Law of the ECJ”, ERPL 2018, 

(119) 123-133). Wie op basis van 

het gemene recht vergoeding wil 

vorderen van de producent, moet 

in theorie aantonen dat de schade 

veroorzaakt is door een foutieve 

gedraging van de producent. Een 

studie van BOCKEN toonde echter 

aan dat de foutaansprakelijkheid 
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ook vóór de inwerkingtreding van 

de richtlijn geobjectiveerd was. Zo 

is er rechtspraak die oordeelde dat 

het op de markt brengen van een 

gevaarlijk of een gebrekkig product 

op zich een buitencontractuele fout 

uitmaakt. Deze vaststelling gold wel 

vooral voor gebreken in individuele 

producten (fabricagegebreken – zo-

als één lesje cola op één miljoen 

dat ontplot), eerder dan voor ont-

werpgebreken of gebrekkige pro-

ductinformatie (die in alle produc-

ten van dezelfde soort voorkomen) 

(H. BOCKEN, “Buitencontractu-

ele aansprakelijkheid voor gebrek-

kige producten” in H. BOCKEN, 

C. CAUFFMAN et al., Bijzondere 

overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 

2008, (335) 346-352). Het probleem 

dat de eisers aanvoerden kan als een 

ontwerpgebrek worden gezien.

Het hof ging in dit arrest na of de 

handelswijze van de producent ten 

tijde van het op de markt plaatsen 

van het houtbewerkingsmiddel 

onzorgvuldig was. Dit ligt in de 

lijn van de vaststelling van BOC-

KEN dat de foutaansprakelijkheid 

voor ontwerpgebreken zijn eigen-

heid had behouden. Het hof van 

beroep past de regels correct toe. 

Voorzienbaarheid van (de) schade 

is essentieel in de foutbeoordeling. 

Iemand is onzorgvuldig als hij ge-

let op een voorzienbaar risico niet 

de gepaste voorzorgsmaatregelen 

neemt om het risico te beperken 

(Cass. 12  november 1951, Arr.

Cass. 1952, 118; Cass. 5  mei 1971, 

Arr.Cass. 1971, 869; H. BOCKEN, 

I. BOONE m.m.v. M. KRUIT-

HOF, Inleiding tot het schadever-

goedingsrecht. Buitencontractueel 

aansprakelijkheidsrecht en alter-

natieve schadevergoedingsstelsels, 

Brugge, die Keure, 2014, 91). Het 

tijdstip van de gedraging is hierbij 

cruciaal (T. VANSWEEVELT en 

B. WEYTS, Handboek Buitencon-

tractueel Aansprakelijkheidsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2009, 128). 

Het hof van beroep stelde vast dat 

de producent het relevante risico in 

1982 niet correct kon inschatten. 

Op basis van die vaststelling oor-

deelde het hof terecht dat het niet 

onzorgvuldig was om het product 

op de markt te brengen.

Hoewel het hof de regels van de 

foutaansprakelijkheid correct toe-

past, is zijn redeneerwijze op op-

vallende wijze beïnvloed door de 

recentere productaansprakelijk-

heid. In rechtsoverweging 5 en 8 

oordeelt het hof bijvoorbeeld dat 

het niet volstaat als bewijs van on-

zorgvuldigheid dat er een intoxi-

catie is opgetreden na het gebruik 

van het middel, maar dat de eiser 

moet bewijzen dat de samenstelling 

van het middel een fout uitmaakte. 

Dit is gekend. De fout is een aparte 

toepassingsvoorwaarde voor aan-

sprakelijkheid en de rechter mag 

uit het bestaan van schade niet ipso 

facto het bestaan van een fout af-

leiden (Cass. 3 mei 1958, Arr.Cass. 

1958, 690). Het is echter frappant 

dat de rechter de aandacht vestigt 

op het product zelf, en niet op de 

handelswijze van de producent – 

net zoals dat vandaag het geval is 

in de productaansprakelijkheid.

Ook de focus van het hof op het 

tijdstip waarop het product in het 

verkeer is gebracht, is veelzeggend. 

Het hof oordeelt dat de producent 

op het ogenblik van het op de markt 

brengen van het product niet on-

zorgvuldig was. Dit is ook het ijk-

punt voor de gebreksbeoordeling 

in de productaansprakelijkheid. De 

richtlijn bepaalt duidelijk dat een 

product niet als gebrekkig mag wor-

den beschouwd “uitsluitend omdat 

er nadien een beter product in het 

verkeer is gebracht” (art. 6, 2 richt-

lijn). Nochtans is het best mogelijk 

dat een producent een gemeenrech-

telijke fout begaat door niet in te 

grijpen als er nadien risico’s aan de 

oppervlakte komen (zie hierover D. 

VERHOEVEN, Productaansprake-

lijkheid en productveiligheid, Ant-

werpen, Intersentia, 2018, 307-308). 

Het oordeel van het hof is met an-

dere woorden niet verkeerd, maar 

wel beperkt.

Daarnaast springt de expliciete ver-

melding van het ‘ontwikkelingsri-

sicoverweer’ in het oog. Dit is een 

vakterm uit de productaansprake-

lijkheid. Het verweer houdt in dat 

de producent zich kan bevrijden 

van aansprakelijkheid als “het op 

grond van de stand van de weten-

schappelijke en technische ken-

nis op het tijdstip waarop hij het 

produkt [sic] in het verkeer bracht, 

onmogelijk was het bestaan van 

het gebrek te ontdekken” (art. 7, e) 

richtlijn). Het hof van beroep stelt 

vast dat het voor de producenten 

‘objectief ’ onmogelijk was om het 

bestaan “van het gebrek in het pro-

duct” [sic] te ontdekken. Nochtans 

is het volgens het gemene aanspra-

kelijkheidsrecht voldoende dat het 

redelijkerwijze onmogelijk was het 

bestaan te ontdekken, en is een be-

sluit van onzorgvuldigheid dan nog 

pas verantwoord als er is nagegaan 

wat de redelijke voorzorgsmaatre-

gelen waren geweest. We meten het 

gedrag van de aangesproken per-

soon immers af aan het gedrag van 

een persoon die zowel vooruitziend 

als zorgvuldig is (W. VAN GERVEN 

en A. VAN OEVELEN, Verbintenis-

senrecht, Leuven, Acco, 2015, 371).

De conclusie is duidelijk. De regels 

omtrent de werking van de wet in 

de tijd hebben het hof van beroep 

verplicht om het gemene aanspra-

kelijkheidsrecht toe te passen. Niet-

temin vertoont de uitspraak veel 

trekken van een typisch product-

aansprakelijkheidsoordeel. Is dit 

een schending van de regel dat de 

wet enkel voor de toekomst geldt 

(art.  2 BW)? Neen. Het is gewoon 

een bevestiging van het feit dat het 

foutloze karakter van de product-

aansprakelijkheid gerelativeerd 

moet worden, dat er veel gelijkenis-

sen zijn tussen de foutaansprake-

lijkheid en de productaansprake-

lijkheid, en een herbevestiging van 

de vaststelling dat de foutaanspra-

kelijkheid voor producenten sterk 

geobjectiveerd is.

homas Verheyen
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