
Product recall. Enkele vermogens-
rechtelijke gezichtspunten
Chr.F. Kroes*

1 Inleiding

Het was een klein Nederlands bedrijf, maar het liep goed. Het bedrijf
bracht elektrische apparaten op de markt die werden gebruikt voor aller-
hande toepassingen, zowel bedrijfsmatig als in de huiselijke sfeer. De
apparaten werden vooral veel gebruikt aan boord van particuliere zeilbo-
ten. Op een kwade dag kwam de bedrijfsleiding er achter dat er een groot
risico was dat het apparaat uit zichzelf ontbrandde. Er waren al enkele
boten in brand gevlogen. Dat was gebeurd ver van huis, in Australië. De
bedrijfsleiding wendde zich tot een advocaat met de vraag wat zij moest
doen. Het advies luidde dat de apparaten moesten worden teruggeroepen
en dat de kwestie diende te worden gemeld bij de productaansprakelijk-
heidsverzekeraar. Er bestond een kans dat die verzekeraar ten minste een
deel van de kosten van de terugroepactie zou moeten vergoeden.1 Een
ander deel zou vermoedelijk voor rekening blijven van het bedrijf. Dat zou
ingrijpende gevolgen hebben voor het bedrijfsresultaat voor dat jaar. Dat
was voor de enig aandeelhouder reden om de voet dwars te zetten. De
bedrijfsleiding moest het veld ruimen en de aandeelhouder benoemde
zichzelf tot bestuurder. De terugroepactie werd afgelast. Het bedrijf koos
ervoor om het risico van schade te nemen, ook al omdat zij daartegen was
verzekerd.

Enige tijd later ontbrandden apparaten op twee zeiljachten gelegen in de
haven van Muiden. De eigenaren waren lid van dezelfde zeilvereniging en
hoorden aan de bar van het clubhuis van elkaar van de spontane ontbran-
ding aan boord van hun boten. Aldus ontstond bij hen het vermoeden dat
er iets mis was met de veiligheid van de apparaten. Omstreeks diezelfde
tijd sprak de ontslagen directeur van het bedrijf zijn zorgen over de veilig-
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* Mr. Chr.F. Kroes is advocaat te Amsterdam en partner bij Baker & McKenzie te Amsterdam.

1 Vgl. HR 2 mei 1997, RvdW 1997, 119 (Centraal Beheer/Forbo).
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heid van de apparaten uit jegens de voorzitter van de Koninklijke Neder-
landse Vereniging tot Bevordering van de Veiligheid aan Boord van Luxe
Zeiljachten, kortweg de Vereniging. De statutaire doelstelling van deze
Vereniging is, zoals haar naam doet vermoeden, ‘de bevordering aan boord
van de veiligheid van plezierzeiljachten door het voeren van acties buiten
rechte, maar zonodig ook in rechte, tegen producenten, importeurs en
wederverkopers van dergelijke zeiljachten en tegen producenten van uit-
rustingen die aan boord van dergelijke zeiljachten gewoonlijk plegen te
worden gebruikt, alles in de ruimste zin des woords’. Zowel de twee consu-
menten als de Vereniging wendden zich tot een advocaat om te bezien of
zij iets zouden kunnen ondernemen tegen de producent van de onveilige
apparaten.2

Deze casus illustreert dat het fenomeen product recall, of liever ‘recall-
maatregelen’3, lastige juridische vragen oproept. Om te beginnen: bestaat
er jegens consumenten een civielrechtelijke verplichting4 tot het treffen
van die maatregelen en zo ja, waarop kan die verplichting worden geba-
seerd? Welke norm bepaalt vervolgens hoever die ‘recallplicht’ strekt? Aan
de hand van welke criteria moet worden beoordeeld of een waarschuwing
voldoende is of dat de producent zal moeten overgaan tot een grootschali-
ge terugroepactie? Vervolgens is er de vraag op wie de recallplicht rust.

En als er een recallplicht bestaat, hoe kan de naleving daarvan worden
afgedwongen? Het ligt niet voor de hand dat individuele afnemers in kort
geding naleving van die verplichting zullen afdwingen, al helemaal niet
als dat consumenten zijn. De sanctionering van de recallplicht jegens hen
afzonderlijk zal dus vooral moeten worden gevonden in schadevergoe-
ding. Het is echter de vraag of dat effectief is. Die verplichting tot schade-
vergoeding ontstaat immers pas als het defecte product ook daadwerkelijk
schade toebrengt. In dat geval zal er sprake zijn van productaansprakelijk-
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2 Deze casus is deels geënt op de Chinese SUV Landwind, waartegen de ANWB, voorzover ik
weet vooralsnog alleen buiten rechte, heeft geageerd, omdat deze onveilig zou zijn. Zie verder
de website van de ANWB: <www.anwb.nl>.

3 Ik definieer ‘product recall’ als het geheel van maatregelen dat erop is gericht onveilige pro-
ducten terug te halen uit de handelsketen en bij de eindgebruikers. ‘Recallmaatregelen’ is de
aanduiding voor de product recall en de enkele waarschuwing van de producent dat het pro-
duct onveilig is. Zie: Chr.F. Kroes, Product recall, AV&S 2004, p. 31.

4 Daarnaast kan een publiekrechtelijk of strafrechtelijk gesanctioneerde verplichting bestaan
om producten terug te roepen. De publiekrechtelijke en de strafrechtelijke verplichtingen zul-
len slechts aan de orde komen, voorzover zij civielrechtelijk relevant zijn. Zie voor een recent
voorbeeld van de strafrechtelijke handhaving het vonnis van de economische politierechter
Leeuwarden d.d. 28 mei 2004, LJN AP1271 (te raadplegen via <www.rechtspraak.nl>).
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heid.5 Een producent zou er dus voor kunnen kiezen om het er maar op aan
te laten komen, vooral indien de kosten van recallmaatregelen aanzienlijk
zijn terwijl de kans op bijvoorbeeld letselschade klein wordt geacht.6
Daarbij kan een rol spelen dat producenten in de regel tegen productaan-
sprakelijkheid zijn verzekerd, maar gewoonlijk niet voor de kosten van
recallmaatregelen.

In het hiernavolgende zullen deze vragen aan de orde komen. Het is
uiteraard denkbaar dat consumenten recallmaatregelen trachten af te
dwingen door zich te wenden tot de overheid7 met het verzoek tot hand-
having van de productveiligheidswetgeving.8 Zo’n verzoek heeft een
publiekrechtelijke basis, zodat het, gelet op het onderwerp van dit tijd-
schrift, in deze bijdrage onbesproken blijft.

Om te voorkomen dat producenten het erop aan laten komen, zouden con-
sumentenorganisaties een collectieve actie kunnen beginnen teneinde de
producent van een onveilig product te dwingen over te gaan tot het
nemen van recallmaatregelen. Ik bespreek in dit artikel kort de mogelijk-
heden die zij hebben om op grond van artikel 3:305a BW zo’n collectieve
actie in te stellen. Daarbij bespreek ik ook de mogelijkheden voor een con-
sumentenorganisatie om ten behoeve van getroffen consumenten de
schade te verhalen die zij lijden als gevolg van het gebrekkige product.

Vervolgens kan bijvoorbeeld de vraag rijzen of de producent ook jegens de
handel of zelfs jegens een concurrent een recallplicht zou kunnen heb-
ben.9 Onder omstandigheden kan de producent ook jegens de aansprake-
lijkheidsverzekeraar gehouden zijn recallmaatregelen te nemen.10 Ik laat
deze twee kwesties, gelet op de casus en het onderwerp van dit tijdschrift,
in het kader van dit artikel terzijde.
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5 Hetzij op grond van art. 6:185 BW, hetzij op grond van art. 6:162 BW (zie ook HR 22 oktober
1999, NJ 2000, 159, Rockwool).

6 Wie werkzaam is in de productaansprakelijkheidspraktijk, weet dat dit soort cynische afwe-
gingen een enkele keer voorkomen.

7 Met het oog op de casus vermeld ik voor de volledigheid dat ter zake van de productveiligheid
van pleziervaartuigen in de zin van de Wet pleziervaartuigen niet de Voedsel- en Waren-
autoriteit bevoegd is, maar de Minister van Verkeer en Waterstaat; zie art. 2b van het ontwerp
van het gewijzigde Warenwetbesluit algemene productveiligheid.

8 Waarbij in eerste instantie valt te denken aan de Warenwet en het Warenwetbesluit algeme-
ne productveiligheid.

9 Zie voor een uitspraak over het laatste: Rb. Arnhem 22 december 2003, LJN AO2174. Zie voor
een uitspraak inzake de plicht jegens een voormalige leverancier om recallmaatregelen te
nemen: Vznr. Rb. Arnhem 23 juni 2005, LJN AU1580 (beide uitspraken zijn te raadplegen via
<www.rechtspraak.nl>).

10 Art. 276 WvK; zie nader: Chr.F. Kroes, Product recall, AV&S 2004, 31, p. 171.
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De casus roept wellicht de gedachte op dat producenten het niet zo nauw
nemen met productveiligheid. Die gedachte lijkt echter in het algemeen
onjuist. Ik wijs erop dat het schering en inslag is dat producenten hun pro-
ducten terugroepen omdat ze gebrekkig11 zijn. Dat blijkt wel uit het ‘Rapid
Alert System for Non-Food Products’ van de Europese commissie.12 Alleen
al bijvoorbeeld in de weken 20 tot en met 23 van 2005 werden daarop voor
67 producten recallmaatregelen gepubliceerd, voor producten variërend
van lithiumbatterijen voor computers tot kinderbedjes. Daarnaast meldt
de website van de Voedings- en warenautoriteit13 32 terugroepacties in de
periode van 1 september 2004 tot 11 mei 2005. Daaruit zou je kunnen aflei-
den dat veel producenten productveiligheid ter harte nemen.

2 De rechtsplicht jegens eindgebruikers

In de regel zal een eventuele recallplicht jegens de eindgebruikers moeten
worden gebaseerd op artikel 6:162 BW. Meestal zal immers geen overeen-
komst bestaan tussen de afnemer en de producent. De wet merkt als
onrechtmatige daad aan een inbreuk op een recht en een doen of nalaten
in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven
recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.14 Aangezien het bij de cate-
gorie ‘inbreuk op een recht’ gaat om subjectieve rechten,15 is deze niet rele-
vant voor ons onderwerp.

Ons recht kent een aantal publiekrechtelijke regels dat betrekking heeft
op productveiligheid en dat de producent zou kunnen verplichten tot het
nemen van recallmaatregelen. Het is algemeen aanvaard dat de schen-
ding van publiekrechtelijke bepalingen een onrechtmatige daad kan ople-
veren.16 De publiekrechtelijke regels inzake productveiligheid in het alge-
meen zijn het resultaat van richtlijn 92/59/EEG. Deze richtlijn is inmiddels
vervangen door richtlijn 2001/95/EG, waarbij de ‘oude’ richtlijn is inge-
trokken.17 De ‘nieuwe’ richtlijn had uiterlijk op 15 januari 2004 moeten zijn
omgezet in nationale wetgeving.18 De wet waarmee de richtlijn wordt
geïmplementeerd, is op 18 september 2005 gepubliceerd in het Staatsblad
en zal vermoedelijk niet vóór 2006 in werking treden,19 zodat Nederland
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11 In de zin van art. 6:186 BW.
12 Te vinden op <http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/dyna/rapex>.
13 <http://www.vwa.nl>.
14 Art. 6:162 lid 2 BW.
15 Asser-Hartkamp 4-III, nr. 35.
16 Asser-Hartkamp 4-III, nr. 34.
17 Zie art. 22 van Richtlijn 2001/95/EG inzake algemene productveiligheid.
18 Art. 21 lid 1 Richtlijn 2001/95/EG.
19 Stb. 2005, 491.
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hoe dan ook te laat is met implementatie. Voor het huidige recht is derhal-
ve vooralsnog de wetgeving die is gebaseerd op de ‘oude’ richtlijn van
belang. Ik bespreek dan ook eerst de huidige wetgeving en vervolgens de
wetgeving naar komend recht.

Uit hoofde van de ‘oude’ richtlijn inzake algemene produktveiligheid20

zijn producenten gehouden om uitsluitend veilige producten op de markt
te brengen.21 Een product in de zin van richtlijn 92/59 is een product dat
bestemd is voor de consument of dat door de consument zou kunnen wor-
den gebruikt.22 Het moet in het kader van een handelsactiviteit tegen
betaling of gratis worden geleverd, ongeacht of het nieuw is, tweedehands
of opnieuw in goede staat is gebracht.

Een product is veilig als het bij normale of redelijkerwijs te verwachten
gebruiksomstandigheden en -duur geen enkel risico oplevert, dan wel
slechts beperkte risico’s die verenigbaar zijn met het gebruik van het pro-
duct en die aanvaardbaar worden geacht vanuit een hoog beschermings-
niveau voor de gezondheid en veiligheid van personen.23

Daarnaast legt richtlijn 92/59 aan producenten de plicht op om de consu-
ment de nodige informatie te verschaffen over de risico’s die zijn verbon-
den aan het gebruik van het product. Verder moet de producent maatrege-
len nemen om ervoor te zorgen dat hij op de hoogte blijft van die risico’s
en dat hij zonodig kan optreden om die risico’s te voorkomen. Onder dat
laatste valt het zonodig uit de markt nemen van het product.24

Richtlijn 92/59 verplicht producenten er dus toe om hun bedrijfsvoering zo
in te richten dat zij zonodig een product uit de markt kunnen nemen. Zij
legt de producent zelf niet rechtstreeks de verplichting op om daartoe over
te gaan als de omstandigheden daartoe aanleiding geven.25 In het
systeem van richtlijn 92/59 moet dat uit de markt nemen worden georga-
niseerd door de overheid.26, 27 Dat kan de overheid onder meer doen door
de producent te verplichten tot een product recall over te gaan.28 Uiteraard
is met richtlijn 92/59 wel beoogd om aan producenten een recallplicht op
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20 Richtlijn 92/59/EEG d.d. 29 juni 1992 (Pb. L 228/24).
21 Art. 3.
22 Art. 2 onder a.
23 Art. 2 onder b.
24 Art. 3 lid 2.
25 Kennelijk anders: N.E. Bobbert, Product recall – geen halve maatregel, Tijdschrift voor

Consumentenrecht, 1996/1, p. 6.
26 Zie art. 6.
27 Zie ook: V. Kendall, EC Consumer Law, Colorado Springs 1994, p. 38.
28 Bobbert, a.w., p. 7.
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te leggen. Het doel van richtlijn 92/59 is immers ervoor te zorgen dat de op
de markt gebrachte producten veilig zijn.29 Om dat doel te bereiken is het
noodzakelijk dat producenten ertoe zijn gehouden als ultimum remedium
onveilige producten uit de markt te nemen.30

Richtlijn 92/59 is slechts van toepassing voorzover er voor het betreffende
product op grond van het communautaire recht geen bijzondere bepalin-
gen gelden ter zake van productveiligheid. Zulke bijzondere bepalingen
gelden bijvoorbeeld voor speelgoed.31

Voor Nederland is richtlijn 92/59 geïmplementeerd door invoering van het
Warenwetbesluit algemene productveiligheid (WaWBAP).32 De regering
stelde zich daarbij op het standpunt dat de Warenwet 1988 (WaW) in com-
binatie met de WED al voor een belangrijk deel invoering geeft aan de
richtlijn.33

In artikel 2 lid 1 WaWBAP is artikel 3 lid 2 van richtlijn 92/59 letterlijk over-
genomen. Zoals gezegd, legt die laatste bepaling aan de producent geen
rechtstreekse verplichting op om zonodig over te gaan tot een product
recall.34 Maar de overheid moet wel in staat zijn om het onmiddellijk en
efficiënt uit de markt nemen van gevaarlijke producten te organiseren.35

Volgens de regering is de overheid daartoe daadwerkelijk in staat op grond
van enkele bepalingen uit de WaW.36 De regering heeft hierbij in het bij-
zonder oog op artikel 18 WaW. Die bepaling verbiedt het verhandelen van
onveilige producten. Overtreding van dit verbod is strafbaar gesteld in de
WED.37 Door te dreigen met strafvervolging op grond van die bepaling zou
de overheid een product recall kunnen afdwingen.38 Behalve deze op richt-
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29 Art. 1 lid 1.
30 Vgl. Bobbert, a.w., p. 7.
31 Zie de Richtlijn inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen betreffende de veilig-

heid van speelgoed (88/378/EEG, Pb. L 187); voor Nederland geïmplementeerd in het Waren-
wetbesluit speelgoed.

32 Kritisch over de implementatie, in het bijzonder op het punt van product recall: Bobbert, a.w.
33 Zie de Nota van Toelichting, par. 1m te kennen uit: S&J 99-Ic, p. 217.
34 Kennelijk anders: J. Spier, in: J. Spier, T. Hartlief, G.E. van Maanen & R.D. Vriesendorp, Verbinte-

nissen uit de wet en Schadevergoeding, Deventer: Kluwer 2003, p. 142.
35 Art. 6.
36 NvT, par. 4, S&J 99-lc, p. 230.
37 Art. 1 sub 4°.
38 Op overtreding van die bepaling staat hechtenis van zes maanden of een geldboete van de

vierde categorie (€ 11.250); zie art. 6 onder 4° WED jo. art. 23 Sr. Voor rechtspersonen kan die
boete worden verhoogd tot € 45.000 (art. 23 lid 7 Sr). Die boete lijkt mij op zichzelf niet erg
afschrikwekkend: de hoogte zal over het algemeen niet opwegen tegen de kosten van recall-
maatregelen. Als bijkomende straf kan de onderneming van degene die de overtreding heeft
begaan voor ten hoogste een jaar worden stilgelegd (art. 7 onder c WED).
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lijn 92/59 inzake algemene productveiligheid gebaseerde verplichting
komt ook een regel uit het strafrecht in beeld.

Artikel 174 Sr stelt het verkopen, te koop aanbieden, afleveren of uitdelen
van waren strafbaar, indien degene die dat doet weet dat zij voor het leven
of voor de gezondheid strafbaar zijn en dat schadelijke karakter ver-
zwijgt.39 Artikel 175 Sr bedreigt met straf degene wiens schuld het is dat
waren, schadelijk voor het leven of de gezondheid worden verkocht, afge-
leverd of uitgedeeld.40 Op grond van deze artikelen zal de producent zijn
(potentiële) afnemers derhalve op z’n minst moeten waarschuwen voor
een gebrek waarmee hij bekend is.41

Het komt dan ook in strijd met een wettelijk voorschrift om zo’n waar-
schuwing achterwege te laten. Dat is onrechtmatig behoudens de aanwe-
zigheid van een rechtvaardigingsgrond.42 Aan het relativiteitsvereiste zal
in de regel zijn voldaan. De normen van artikel 174 en 175 Sr strekken
immers ter bescherming van de afnemers en eindgebruikers. Het achter-
wege laten van sommige maatregelen is derhalve onrechtmatig. Een pro-
ducent die weet dat zijn producten gevaar opleveren voor leven of gezond-
heid, is aansprakelijk indien hij verzuimt zijn afnemers en eindgebruikers
te waarschuwen of als hij er niet voor zorgt dat de distributie van die pro-
ducten wordt gestaakt. De artikelen 174 en 175 Sr voorzien echter niet in
het uit de markt nemen van onveilige producten. De overheid kan derhal-
ve slechts op indirecte wijze recallmaatregelen afdwingen door te dreigen
met strafvervolging.

Artikel 3 lid 2 van de ‘oude’ richtlijn ziet wel op het afdwingen van recall-
maatregelen. Toch ligt de onrechtmatigheidsvraag hier ingewikkelder. De
producent moet op grond van die bepaling weliswaar in staat zijn produc-
ten uit de markt te nemen, maar de plicht om over te gaan tot een product
recall bevat zij niet. Althans in theorie kan de producent wachten tot de
overheid hem op indirecte wijze dwingt tot een product recall.43
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39 De strafmaat is hier aanzienlijk hoger. Een gevangenisstraf van maximaal 15 jaar, dan wel
twintig jaar of levenslang als het feit iemands dood tot gevolg heeft, of een geldboete van de
vijfde categorie (€ 45.000) art. 174 jo. art. 23 lid 4 Sr.

40 Op straffe van een gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste zes maanden (een jaar als
het feit iemands dood tot gevolg heeft) of een geldboete van de vierde categorie.

41 Zie voor een uitvoerige bespreking van deze bepalingen: losbl. Wetboek van Strafrecht, p. 392
e.v. Voor de volledigheid wijs ik er nog op dat art. 330 Sr het verhandelen van vervalste levens-
en geneesmiddelen strafbaar stelt.

42 Art. 6:162 lid 2 BW.
43 Zie hiervoor.
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De producent heeft onder het huidige recht geen verplichting om recall-
maatregelen te nemen die rechtstreeks uit de wet voortvloeit,44 anders
dan de waarschuwing op grond van artikel 174 en 175 Sr.

De ‘nieuwe’ richtlijn scherpt de regels over algemene productveiligheid
aanzienlijk aan. De ‘oude’ richtlijn bleek niet voldoende om producenten
daadwerkelijk te dwingen recallmaatregelen te nemen. Richtlijn 2001/95
beoogt te bewerkstelligen dat de nationale overheid in staat is gevaarlijke
producten uit de markt te nemen of te doen nemen.45

Het doel van richtlijn 2001/95 is ervoor te zorgen dat de producten die op
de markt worden gebracht veilig zijn.46 De definitie van product is in richt-
lijn 2001/95 uitgebreid ten opzichte van de ‘oude’ richtlijn.47 Een product
in de zin van richtlijn 2001/95 is een product dat, ook in het kader van een
dienstverrichting, bestemd is voor de consument of waarvan redelijker-
wijs kan worden verwacht dat het door de consument kan worden
gebruikt.48 Richtlijn 2001/95 is dus ook van toepassing op producten die
dienstverleners gebruiken bij hun dienstverlening aan consumenten. Te
denken valt aan de shampoo die de kapper gebruikt. Het product moet in
het kader van een handelsactiviteit tegen betaling of gratis worden gele-
verd, ongeacht of het nieuw is, tweedehands of opnieuw in goede staat is
gebracht. Antiek en producten die vóór gebruik moeten worden hersteld
vallen niet onder richtlijn 2001/95.

Een product is veilig als het bij normale of redelijkerwijs te verwachten
gebruiksomstandigheden, ook wat betreft gebruiksduur en eventueel
ingebruikstelling, installatie of onderhoudseisen, geen enkel risico ople-
vert. Hooguit mag het product beperkte risico’s opleveren die verenigbaar
zijn met het gebruik van het product en die aanvaardbaar worden geacht
vanuit een hoog beschermingsniveau voor de gezondheid en veiligheid
van personen.49 Ieder product dat niet beantwoordt aan deze definitie van
‘veilig product’ bestempelt de richtlijn 2001/95 tot ‘gevaarlijk product’.50, 51

VrA 2005 / 3

39

44 Richtlijn 2001/95/EG brengt daarin overigens geen verandering; zie art. 8.
45 Zie: Verslag van de Commissie aan het Europese Parlement en de Raad over de ervaring met

de toepassing van Richtlijn 92/59/EEG inzake algemene productveiligheid, Brussel, 29 maart
2000, COM (2000) 140 definitief.

46 Art. 1 lid 1.
47 Richtlijn 92/59/EEG, in het bijzonder art. 2 sub a.
48 Art. 2 onder a.
49 Art. 2 sub b.
50 Art. 2 sub c.
51 De richtlijn gaat er in beginsel van uit dat een product dat in overeenstemming is met de nor-

men veilig is (vgl. art. 3 en 4). Overeenstemming met die normen bevrijdt de producent echter
niet van zijn verplichting tot het nemen van recallmaatregelen (vgl. art. 3 lid 4).

01_totaal_VrA_3_2005_052640  01-02-2006  10:15  Pagina 39

Dit artikel uit Vermogensrechtelijke Analyses is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker



Richtlijn 2001/95 legt aan producenten de plicht op om de consument de
nodige informatie te verschaffen over de risico’s die zijn verbonden aan
het gebruik van het product. Verder moet de producent maatregelen
nemen om ervoor te zorgen dat hij op de hoogte blijft van die risico’s en
dat hij zonodig kan optreden om die risico’s te voorkomen. Onder dat laat-
ste valt het uit de markt nemen van het product, het waarschuwen van de
consument en het terugroepen van producten.52 In beginsel moet de pro-
ducent op het product of op de verpakking zijn identiteit en contactinfor-
matie vermelden. Ook moet hij de referentie van het product vermelden of
de partij waartoe het product behoort.53 Verder moet hij, waar van toepas-
sing, steekproeven uitvoeren, klachten onderzoeken, een klachtenregister
bijhouden en distributeurs inlichten over de bewaking van producten.54

Richtlijn 2001/95 verplicht producenten55 er dus toe om hun bedrijfsvoe-
ring zo in te richten dat zij zonodig een product uit de markt kunnen
nemen en kunnen terugroepen. Richtlijn 2001/95 legt de producent niet
rechtstreeks de verplichting op om maatregelen te nemen als de omstan-
digheden daartoe aanleiding geven. Die maatregelen neemt de producent
volgens richtlijn 2001/95 op vrijwillige basis of op verzoek van de bevoeg-
de autoriteiten.56 Richtlijn 2001/95 ziet de product recall als een ultimum
remedium. Die geschiedt pas in laatste instantie, indien andere maatrege-
len niet zouden volstaan om de risico’s te vermijden, indien de producent
het nodig acht of ertoe wordt gedwongen door een maatregel van de
bevoegde autoriteit.57

Indien de producent weet dat een product dat hij op de markt heeft
gebracht voor de consument risico’s meebrengt, moet hij de bevoegde
autoriteiten daarvan op de hoogte stellen. Die verplichting rust eveneens
op de producent als hij van die risico’s beroepshalve behoorde te weten op
grond van de gegevens die hem ter beschikking staan.58 Het gaat om risi-
co’s voor de consument die onverenigbaar zijn met het algemene veilig-
heidsvereiste. De producent moet daarbij aan de bevoegde autoriteiten
aangeven welke maatregelen hij heeft genomen om de risico’s voor de
consument te vermijden. Verder moet de producent desgevraagd samen-
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52 Art. 5 lid 1.
53 Art. 5 lid 1 tweede sub a.
54 Art. 5 lid 1 tweede sub b.
55 Zie par. 4 voor de vraag wat de richtlijn verstaat onder producent.
56 Ook onder de oude richtlijn (92/59/EEG) was dat zo. Kennelijk anders: Bobbert, a.w., p. 6.
57 De vraag of ook anderen dan de bevoegde autoriteiten een product recall in rechte kunnen

afdwingen, laat ik onbesproken aangezien ik niet verwacht dat dat veel zal voorkomen.
58 Art. 5 lid 3; op de distributeur rust dezelfde verplichting.
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werken met de bevoegde autoriteiten bij maatregelen om risico’s voor de
consument te voorkomen.59

Richtlijn 2001/95 kan voor bepaalde producten gelden in aanvulling op
bijzondere bepalingen op grond van het communautaire recht ter zake
van productveiligheid. Zulke bijzondere bepalingen gelden bijvoorbeeld
voor speelgoed.60, 61

Richtlijn 2001/95 zal in de Nederlandse wetgeving worden geïmplemen-
teerd door een wijziging van de Warenwet en het Warenwetbesluit alge-
mene productveiligheid.62 Naar verwachting zullen die wijzigingen nog
voor het einde van 2005 van kracht worden. Opmerkelijk is dat een bepa-
ling wordt toegevoegd die het verhandelen verbiedt van producten in
strijd met de verplichtingen die krachtens de richtlijn aan producten en
distributeurs worden opgelegd. Blijkens de nota van toelichting bij het
ontwerp besluit werd zo’n bepaling in de handhavingspraktijk node
gemist.63

Voor levensmiddelen geldt sinds 21 februari 2002 de Levensmiddelen-
verordening.64 Aangezien de Levensmiddelenverordening alle onderwer-
pen van richtlijn 2001/95 regelt, komt aan die richtlijn voor levensmidde-
len geen betekenis toe.65 De Levensmiddelenverordening kent een eigen
regeling voor recallmaatregelen, waarbij aan de exploitant van een
levensmiddelenbedrijf66 onder meer de verplichting wordt opgelegd om
de consument te waarschuwen en, zo nodig, de levensmiddelen terug te
roepen, indien hij reden heeft om aan te nemen dat de levensmiddelen
niet voldoen aan de voedselveiligheidsvoorschriften. De Levensmiddelen-
verordening verplicht de exploitant van een levensmiddelenbedrijf dus
rechtstreeks tot het nemen van recallmaatregelen. Handelen in strijd met
die wettelijke plicht is in beginsel onrechtmatig jegens consumenten. De
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59 Ook die verplichting rust eveneens op de distributeur; zie art. 5 lid 3.
60 Art. 1 lid 2.
61 Zie de Richtlijn inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen betreffende de veilig-

heid van speelgoed (88/378/EEG, Pb. L 187); voor Nederland geïmplementeerd in het Waren-
wetbesluit speelgoed.

62 Zie Wet van 15 september 2001 tot wijziging van de Warenwet met het oog op de implementa-
tie van richtlijn nr. 2001/95/EG van het Europese Parlement en de Raad van de Europese
Gemeenschappen van 3 december 2001 inzake algemene productveiligheid (PbEG L 11), Stb.
2005, 491.

63 NvT (nog niet gepubliceerd ten tijde van het sluiten van de redactie), p. 9.
64 Verordening 178/2002, Pb. L 31 van 1 februari 2002.
65 Art. 1 lid 2 richtlijn 2001/95.
66 Waaronder moet worden verstaan een onderneming die actief is in enig stadium van de pro-

ductie, verwerking en distributie van levensmiddelen; zie art. 3 lid 2 Levensmiddelenvo.
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Levensmiddelenverordening strekt er mede toe de veiligheid van consu-
menten te beschermen, zodat zal zijn voldaan aan het relativiteitsvereiste.

Behoudens de Levensmiddelenverordening verplicht geen van de publiek-
rechtelijke voorschriften de producent tot het nemen van recallmaatrege-
len, in het bijzonder niet tot een product recall. Ook in de voorgestelde
wetgeving op basis van de ‘nieuwe’ richtlijn neemt de producent die maat-
regelen vrijwillig of op voorschrift van de overheid.67 In het eerste geval is
naar haar aard geen sprake van een publiekrechtelijke verplichting, ter-
wijl in het laatste geval de verplichting pas ontstaat als de overheid aan de
producent een aanwijzing geeft.

Het achterwege laten van recallmaatregelen zal wat betreft andere pro-
ducten dan levensmiddelen derhalve in de regel niet als onrechtmatige
daad kunnen worden gekwalificeerd omdat in strijd is gehandeld met een
wettelijke plicht. Dan blijft over dat het volgens ongeschreven recht in het
maatschappelijk verkeer betamelijk kan zijn recallmaatregelen te treffen.
In dat kader is het leerstuk van gevaarzetting van belang.68 De producent
blijkt immers een onveilig product op de markt te hebben gebracht en je
zou kunnen zeggen dat hij een gevaarlijke situatie in het leven roept door
dat product in het verkeer te laten. Aldus is de kans op schade die wordt
veroorzaakt door het product groter dan zij onder normale omstandighe-
den zou zijn.69

Voor aansprakelijkheid op grond van gevaarzetting is vereist dat de lae-
dens vooraf ten minste enig inzicht moet hebben in het gevaar dat hij met
zijn gedrag in het leven roept.70 Er moet met andere woorden voorzien-
baar zijn dat dit gedrag een of ander gevaar in het leven roept.71 Op het
moment dat de producent het product in het verkeer brengt72, is echter in
het algemeen niet voorzienbaar dat daardoor gevaar in het leven wordt
geroepen dat niet zou hebben bestaan als het product veilig zou zijn. Het
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67 Te weten de Voedsel- en Warenautoriteit; MvT van het wetvoorstel Wijziging van de Waren-
wet met oog op implementatie van richtlijn 2001/95/EG, Kamerstukken II 29 982, nr. 3, p. 11.

68 Zie daarover bijvoorbeeld Spier e.a., a.w., p. 46 e.v.
69 P. Scholten, Schadevergoeding buiten overeenkomst en onrechtmatige daad (diss. Amsterdam

1899), p. 134-135.
70 T.F.E. Tjong Tjin Tai, Gevaarzetting en risicoverhoging, WPNR 2005/6620, p. 367 en C.H.

Sieburgh, Toerekening van een onrechtmatige daad (diss.), 2000, p. 17.
71 Zie ook: Tjong Tjin Tai, t.a.p.
72 Ik versta in dit kader onder ‘in het verkeer brengen’ het product meegeven aan de verhande-

lingsketen. Het product wordt dus in het verkeer gebracht op het moment dat het het fabrieks-
terrein van de fabrikant verlaat. In het kader van de productaansprakelijkheidsregeling van
art. 6:185 e.v. BW wordt daarover ook wel anders gedacht; zie C.J.J. Stolker, Onrechtmatige Daad
III, aant. 4.
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gaat in de regel om producten waarvan pas blijkt dat ze onveilig zijn nádat
ze op de markt worden gebracht. Men zou kunnen tegenwerpen dat de
fabrikant weliswaar niet wist dat hij een onveilig product op de markt
bracht, maar dat tenminste behoorde te weten. Dat is in feite de norm die
ten grondslag ligt aan de productaansprakelijkheidsregeling van artikel
6:185 BW e.v. en bijvoorbeeld het Rockwool-arrest 73 Het komt erop neer dat
de producent geen onveilige74 producten in het verkeer mag brengen. Doet
hij dat toch, dan komt er een risicoaansprakelijkheid op hem te rusten.
Risicoaansprakelijkheden worden in beginsel strikt uitgelegd.75 De pro-
ductaansprakelijkheidswetgeving geeft een norm voor het tijdstip waar-
op de producten het fabrieksterrein van de fabrikant verlaten en niet
zozeer voor het moment waarop de producent tot de ontdekking komt dat
hij een gevaarlijk product op de markt heeft gebracht.76 Bij productaan-
sprakelijkheid gaat het om het in het verkeer brengen van een onveilig
product, in de situatie van recallmaatregelen om het al dan niet in het ver-
keer laten van een onveilig product. Uiteraard kunnen die situaties
samenvallen: de producent kan al aansprakelijk zijn op grond van artikel
6:185 e.v. BW, omdat zijn product al daadwerkelijk schade heeft veroor-
zaakt waardoor hij op de hoogte is geraakt van het defect, maar tegelijker-
tijd verplicht zijn om recallmaatregelen te nemen. Aan de andere kant is
ook denkbaar dat van productaansprakelijkheid geen sprake is, bijvoor-
beeld omdat de producent daartegen een bevrijdend verweer heeft,77

maar desalniettemin gehouden is om recallmaatregelen te nemen. Er lijkt
niet te zijn voldaan aan de vereisten voor gevaarzetting, omdat de produ-
cent, behoudens uitzonderingsgevallen, zich er niet van bewust zal zijn
dat hij een onveilig product in het verkeer brengt.78 Aansprakelijkheid uit
hoofde van gevaarzetting veronderstelt een zeker bewustzijn van de
gevolgen, en is dan ook een schuldaansprakelijkheid. Zij moet worden
onderscheiden van de risicoaansprakelijkheid voor het in het verkeer
brengen van gevaarlijke producten.79 Hooguit zou als gevaarzetting kun-
nen worden gekwalificeerd het niet nemen van recallmaatregelen.
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73 HR 22 oktober 1999, NJ 2000, 159. Zie ook: HR 25 november 2005, C04/182HR, LJN AT 8782.
74 Art. 1 lid 1 richtlijn 2001/95, respectievelijk art. 6:186 BW.
75 A.T. Bolt en J. Spier, De uitdijende reikwijdte van de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad,

preadvies NJV, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1996, p. 182-184.
76 Zie ook P.M. Storm, Product recall, het terugroepen van gevaarlijke producten, Deventer:

Kluwer 1985, p. 22-23.
77 Omdat hij zich, bijvoorbeeld, kan beroepen op een van de omstandigheden van art. 6:185 a tot

en met f BW.
78 Bolt/Spier, a.w., p. 166, Tjon Tjin Tai, a.w., p. 366. Zie verder HR 12 mei 2000, NJ 2001, 300

(Jansen/Jansen) en T. Hartlief en R.J. Tjittes, Kroniek van het vermogensrecht, NJB 2000, 31,
p. 1525.

79 Zie Tjon Tjin Tai, a.w., p. 365.
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Een verzuim maatregelen te nemen om een reeds bestaand gevaar weg te
nemen, wordt echter in andere situaties door de rechtspraak wel onrecht-
matig geoordeeld. Een voorbeeld is het Veenbroei-arrest.80 Samengevat
ging het in dat arrest om de volgende casus. De staat was eigenaar van een
terrein, met daaraan een buitendijks gebied dat uitloopt in het wad: een
zogenoemde schor. Daalder betrad met zijn minderjarige zoon de schor,
waarbij de zoon ernstige brandwonden opliep als gevolg van veenbroei.
De staat had het gevaar van veenbroei niet zelf in het leven geroepen. Zij
had met betrekking tot de schor geen bijzondere uit de wet vloeiende zorg-
plicht.81 Toch oordeelt de Hoge Raad dat de staat aansprakelijk is voor de
schade van zoon Daalder. Daarbij neemt de Hoge Raad in aanmerking dat
de staat zich bewust was van de veenbroei ter plaatse en ermee bekend
was dat veenbroei zich niet steeds zichtbaar manifesteert.82 De Hoge Raad
betrekt verder in zijn oordeel dat de staat kon verwachten dat, ofschoon
het publiek bekend was met andere gevaren die zich kunnen voordoen in
de schor, deze toch zou betreden en dat zich een ongeval zou voordoen als
de zoon was overkomen. Uit het arrest kan worden afgeleid dat er onder
omstandigheden aansprakelijkheid kan bestaan voor gevaren die men
niet zelf in het leven heeft geroepen, maar waarbij men heeft verzuimd
afdoende maatregelen te nemen om het gevaar weg te nemen of daarte-
gen te waarschuwen.

Een soortgelijke norm kan worden gedestilleerd uit de jurisprudentie over
de aansprakelijkheid van de wegbeheerder. Die aansprakelijkheid wordt
dikwijls gebaseerd op artikel 6:174 BW, maar ook nog wel eens op artikel
6:162 BW.83 Dat laatste gebeurt vooral in situaties waarin artikel 6:174 BW
niet van toepassing is.84 Uit de rechtspraak valt af te leiden dat, ook al is
een weg geen gebrekkige opstal in de zin van artikel 6:174 BW, de wegbe-
heerder niettemin aansprakelijk is als hij op de hoogte was of had behoren
te zijn van een bepaald gevaar en daartegen geen maatregelen neemt, ten-
zij het gevaar voor de weggebruiker zonder meer kenbaar is of behoort te
zijn.85 Ook uit deze jurisprudentie blijkt dus dat er onder omstandigheden
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80 HR 27 mei 1988, NJ 1989, 29 (Veenbroei-arrest); zie ook: HR 22 november 1974, NJ 1975, 149
(Springtouwtje).

81 Zie r.o. 3.1 van het arrest van de Hoge Raad.
82 Blijkens het arrest van het hof manifesteert veenbroei zich doorgaans door rookpluimen

en/of dampen.
83 HR 11 januari 2002, NJ 2002, 82 (Gaflic/Bergen) en HR 6 september 1996, NJ 1998, 415

(Annema/Staat).
84 Zie bijvoorbeeld HR 26 september 2003, NJ 2003, 660 (Zeeuwse eilanden/Royal Nederland).
85 Om een aantal recentere uitspraken te noemen: Rb. ’s-Gravenhage 7 februari 2001, VR 2002,

159; Rb. ’s-Gravenhage 16 augustus 2001, VR 2003, 24; Hof ’s-Hertogenbosch 11 maart 2003, VR
2004, 54; HR 26 september 2003, NJ 2003, 660 (Zeeuwse eilanden/Royal Nederland).
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een verplichting kan bestaan om maatregelen te nemen om een gevaar op
te heffen of daartegen ten minste te waarschuwen.

Een belangrijke vingerwijzing geeft verder het ‘jetblast’-arrest van de
Hoge Raad.86 In dat arrest overweegt de Hoge Raad met zoveel woorden
dat aan iemand die een situatie in het leven roept of laat voortbestaan die
voor anderen bij het niet in acht nemen van de vereiste oplettendheid en
voorzichtigheid gevaarlijk is, onder omstandigheden de eis kan worden
gesteld dat hij bepaalde veiligheidsmaatregelen neemt.87

Van belang is ten slotte een recent arrest van de Hoge Raad. In zijn arrest
van 25 november 2005 oordeelde de Hoge Raad over een zaak waarin de
producent een waarschuwing achterwege had gelaten over de gezond-
heidsrisico’s van het gebruik van asbestplaten. Deze zaak is aanhangig
gemaakt door een vrouw tegen Eternit, producent van asbestplaten. De
casus is als volgt.

In 1971 leverde een aannemer asbestplaten aan bij het ouderlijk huis van de
vrouw. Zij was in dat ouderlijk huis opgegroeid en is daar blijven wonen tot
1973. De asbestplaten zijn gebruikt voor de bouw van een loods bij het huis.
Bij het aanbrengen van de asbestplaten, die daarbij zijn verspaand, hebben
de broers van de vrouw de aannemer geholpen. De vrouw heeft vervolgens
de kleding van de broers uitgeklopt en het erf aangeveegd waarop de pla-
ten waren verzaagd. Daarbij is zij blootgesteld aan asbeststof. In mei 2002
is bij haar de diagnose mesothelioom gesteld.88 Eternit was op de hoogte
van de gevaren die zijn verbonden aan het gebruik van asbest, maar zij
heeft daarvoor destijds niet gewaarschuwd. Uit de feiten wordt niet duide-
lijk of Eternit hiervan reeds op de hoogte was toen zij de asbestplaten in het
verkeer bracht of pas nadien op de hoogte is geraakt van die gevaren.
Zonder aandacht te besteden aan dit laatste, bekrachtigt de Hoge Raad het
oordeel van het hof dat, nu Eternit in 1970-1971 op de hoogte was van de
gevaren, althans daarvan op de hoogte had moeten zijn, van haar had
mogen worden verwacht dat zij de voor de hand liggende maatregel van
een waarschuwing had genomen. Er valt Eternit een ernstig verwijt van te
maken dat zij dit heeft nagelaten. Aldus is Eternit uit hoofde van onrecht-
matige daad aansprakelijk voor de schade van de vrouw.
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86 HR 28 mei 2004, NJ 2005, 103.
87 Zie ook Asser-Hartkamp 4-III, nr. 45 en Onrechtmatige Daad VIII.4 (Ongevallen), aant. 5

(Lindenbergh).
88 Aangezien de vrouw haar vordering tot schadevergoeding pas nadien heeft ingesteld, speelt

ook de kwestie of het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat
Eternit de verjaringstermijn van dertig jaar (art. 3:310 lid 2 BW, zoals dat luidde ten tijde van
het instellen van de vordering) inroept. Ik laat die kwestie verder rusten.
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Ik ben van mening dat het moment waarop de producent op de hoogte
raakt van de gevaren (vóór of na het in het verkeer brengen) geen verschil
maakt voor de vraag of de producent is gehouden een waarschuwing te
geven voor de gevaren aan het gebruik van het product. De Hoge Raad oor-
deelt immers dat de rechtmatigheid van het handelen van Eternit onder
meer moet worden beoordeeld aan de hand van de maatschappelijke
opvattingen ten tijde van de aan Eternit verweten gedragingen. In zijn
conclusie maakt A-G Verkade duidelijk dat een waarschuwingsplicht al
eerder dan 1970, 1971 werd gevoeld, ook voor de situatie waarin de gevaren
bleken nádat het product in het verkeer was gebracht. 89

Ik kom dan ook tot de conclusie dat de producent jegens de eindgebruiker
van zijn product een rechtsplicht heeft om adequate recallmaatregelen te
nemen, zodra hij ontdekt dat hij een onveilig product op de markt heeft
gebracht. Die plicht is gebaseerd op hetgeen in het maatschappelijk ver-
keer betaamt.90 De producent die weet dat hij een onveilig product in het
verkeer heeft gebracht, kan niet rustig afwachten of dat product daadwer-
kelijk schade toebrengt of, nog erger, lijdzaam toezien dat die schade zich
manifesteert. Onder omstandigheden kan de plicht ook op de producent
rusten als hij niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor het gebrek in
het product. Dat de producent ook vaak in eigen belang handelt door
recallmaatregelen te nemen, bijvoorbeeld om reputatieschade te voorko-
men of om zijn verzekeringsdekking niet op het spel te zetten,91 doet daar-
aan niet af.

3 Adequate recallmaatregelen

Of de producent in de concrete omstandigheden recallmaatregelen moet
nemen en welke maatregelen hij dan moet nemen, dient te worden be-
paald aan de hand van de Kelderluik-criteria.92 Er dient dus te worden
getoetst aan de volgende gezichtpunten:93

• de mate van waarschijnlijkheid dat het gevaar inherent aan het onvei-
lige product zich verwezenlijkt;
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89 Zie sub 5.36 e.v. van de concl. O.M.
90 Zie: Storm, a.w., p. 25; D.W.F. Verkade, M.Ph. van Sint Truiden & J.F.C. Maassen, Produkt in gebre-

ke, Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink 1990, p. 167; R.A.B. van der Woerdt
‘Voorstel voor een Europese richtlijn inzake algemene productveiligheid en de eventuele aan-
passingen van de Warenwet’ in: M. van Delft-Baas en E.H. Hondius, Jaarboek Konsumentrecht
1991, Deventer: Kluwer 1991, p. 165, D. Wachter, Recall-procedures, Ondernemingszaken, nr. 8,
p. 10; Asser-Hijma, V-I, nr. 320 en L. Dommering-Van Rongen, Productaansprakelijkheid, een
rechtsvergelijkend overzicht, Deventer: Kluwer 2000, p. 97 e.v.

91 Zie over dit laatste nader mijn AV&S-artikel, p. 171 e.v.
92 Zie bijvoorbeeld HR 28 mei 2004, NJ 2005, 105.
93 Zie ook Bolt/Spier, a.w., p. 163.
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• de mate van waarschijnlijkheid dat de eindgebruiker niet de noodza-
kelijke oplettendheid en voorzichtigheid in acht zal nemen;

• de mate van bezwaarlijkheid van maatregelen die kunnen voorkomen
dat het gevaar zich verwezenlijkt of die de kans daarop kunnen ver-
minderen;

• de mate waarin de gelaedeerde zelf heeft bijgedragen aan de verwe-
zenlijking van het gevaar.

Het gaat bij deze factoren om communicerende vaten. Als er bijvoorbeeld
gevaar is voor ernstige schade als letselschade zullen toch recallmaatrege-
len moeten worden getroffen, ook als het risico dat het gevaar zich verwe-
zenlijkt statistisch niet groot is.

Hoe groot de mate van waarschijnlijkheid is dat het gevaar zich verwezen-
lijkt, is uiteraard een feitelijke vraag. De vraag naar de aard en de ernst van
de schade sluit er naadloos op aan en is al even feitelijk. Het is moeilijk
daarover algemene uitspraken te doen. Enerzijds zal de producent niet bij
ieder mogelijk gevaar gehouden zijn om maatregelen te treffen die de ver-
wezenlijking van dat gevaar kunnen voorkomen. Niet iedere geringe kans
op schade noopt tot ingrijpen.94 Anderzijds zal de producent over die kans
niet lichtvaardig mogen oordelen en hopen dat het mee zal vallen. Hij zal
onderzoek moeten doen naar het risico dat het onveilige product gevaar
oplevert. Bij dat onderzoek zal de informatie van belang zijn die de produ-
cent moet bijhouden over de producten die hij in het verkeer heeft
gebracht, waarbij kan worden gedacht aan een klachtenregister.95 Hoe
groter de kans op gevaar, hoe eerder de producent recallmaatregelen moet
nemen. De producent zal verder moet beoordelen of er sprake is van een
onmiddellijk dreigend gevaar of van een gevaar dat zich pas op termijn zal
openbaren. In het eerste geval zal hij voortvarend adequate maatregelen
moeten nemen, die afhankelijk van aard en ernst van de schade kunnen
bestaan uit het doen uitgaan van een waarschuwing tot het terughalen
van de producten bij de consument. Gaat het daarentegen om een gevaar
waarvan vaststaat dat het zich pas na verloop van tijd verwezenlijkt, dan
mag de producent wellicht wachten tot het product voor service terug-
keert en kan hij ermee volstaan alleen de dealers in te lichten.96 Is er spra-
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94 Bolt/Spier, a.w., p. 164.
95 Art. 5 Richtlijn 2001/95/EG. Deze bepaling zal worden opgenomen in het Warenwetbesluit

algemene productveiligheid (zie MvT bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Warenwet met
het oog op de implementatie van Richtlijn 2001/95/EG, TK 29 982, nr. 3, p. 6).

96 Dit veronderstelt uiteraard dat het product gedurende de levensduur service zal ondergaan. In
de auto-industrie komt het vaak voor dat dealers instructies krijgen van de producent om
bepaalde onderdelen te vervangen, omdat die eerder dan verwacht defect zullen raken.

01_totaal_VrA_3_2005_052640  01-02-2006  10:15  Pagina 47

Dit artikel uit Vermogensrechtelijke Analyses is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker



ke van een ernstig gevaar, dan zal de producent weer eerder verdergaande
maatregelen moeten nemen.97

Het gezichtspunt van de mate van waarschijnlijkheid dat de eindgebrui-
kers niet de noodzakelijke oplettendheid en voorzichtigheid in acht zullen
nemen, wijst al snel in de richting dat de producent recallmaatregelen
moet nemen. Eindgebruikers mogen er van uitgaan dat zij een veilig pro-
duct in handen hebben.98 Al evenmin zal de producent snel mogen aanne-
men dat een waarschuwing afdoende zal zijn.99 Bij de vraag of een waar-
schuwing kan worden beschouwd als een afdoende maatregel is van
doorslaggevende betekenis of valt te verwachten dat de waarschuwing zal
leiden tot een handelen of nalaten waardoor het gevaar wordt verme-
den.100 De waarschuwing dient in elk geval te zijn gesteld in duidelijke
bewoordingen. Verder dient zij zodanig te zijn dat zij de eindgebruiker tij-
dig en nauwkeurig informeert over de aard en omvang van het risico.101

Als het product zodanig onveilig is dat bij ieder gebruik gevaar valt te
duchten, zal de producent het al snel moeten terughalen.102 Dit gezichts-
punt brengt mee dat ook niet snel zal mogen worden aangenomen dat de
eindgebruiker zelf heeft bijgedragen aan de verwezenlijking van het
gevaar. Bij de mate van bezwaarlijkheid van het nemen van recallmaatre-
gelen ten slotte moet niet alleen worden gekeken naar praktische bezwa-
ren, maar ook naar de financiële draagkracht van de onderneming.103 Bij
praktische bezwaren zou kunnen worden gedacht aan gebrek aan infor-
matie over de vraag welke eindgebruikers de onveilige producten in han-
den hebben. In dat geval kan de producent zijn toevlucht nemen tot een
grootschalige advertentiecampagne. Bovendien zal de producent de plicht
krijgen om zijn producten te volgen en informatie bij te houden over de
eindgebruikers.104 Het zal onder meer afhangen van de aard van het pro-
duct in hoeverre dat mogelijk is. Overigens werd in de literatuur al alge-
meen aangenomen dat de producent een ‘Produktbeobachtungspflicht’
heeft.105
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97 Zie Rb. Alkmaar 30 december 1999, NJkort 2000, 11.
98 Art. 1 lid 1 Richtlijn 2001/95. Dat uitgangspunt ligt ook ten grondslag aan art. 6:185 e.v. BW en

aan HR 22 oktober 1999, NJ 2000, 159, Rockwool.
99 HR 2 februari 1973, NJ 1973, 315 (Lekkende kruik I).
100 HR 28 mei 2004, NJ 2005, 105.
101 C.C. van Dam, Aansprakelijkheidsrecht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2000, p. 215.
102 De vraag in hoeverre de producent of zijn wederverkopers zijn gehouden om het product om

te ruilen voor een deugdelijk product laat ik in dit artikel onbesproken; zie daarvoor bijvoor-
beeld Asser-Hijma 5-I, nr. 372 e.v.

103 Zie Bolt/Spier, p. 163.
104 Op grond van art. 5 Richtlijn 2001/95/EG.
105 Zie Dommering-Van Rongen, a.w., p. 97 e.v.
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4 Op wie rust de recallplicht?

In de ‘nieuwe’ Richtlijn wordt onder producent verstaan:
• de fabrikant van het product, indien deze is gevestigd in de Europese

Gemeenschap, en een ieder die zich als fabrikant aandient door op het
product zijn naam, merk of een ander kenteken aan te brengen, of
degene die het product opnieuw in goede staat brengt;

• de vertegenwoordiger van de fabrikant, indien deze laatste niet is
gevestigd in de Europese Gemeenschap, of de importeur van het pro-
duct, indien er geen vertegenwoordiger is die is gevestigd in de Europe-
se Gemeenschap;

• de andere personen die beroepshalve zijn betrokken bij de verhande-
lingsketen, voorzover hun activiteiten van invloed kunnen zijn op de
veiligheidskenmerken van de producten die op de markt worden ge-
bracht.

De distributeur valt in de terminologie van de Richtlijn niet onder deze
laatste categorie (art. 2 sub f Richtlijn). Indien de activiteiten van een
wederverkoper die in handelsrechtelijke zin moet worden aangemerkt als
distributeur106 van invloed zijn op de veiligheidskenmerken van het pro-
duct, dan wordt die distributeur aangemerkt als producent.

Het ligt voor de hand dat op degenen die de richtlijn 2001/95 aanmerkt als
producent de plicht rust om recallmaatregelen te nemen. Zij brengen het
product immers in het verkeer en zijn in de Europese Unie verantwoorde-
lijk voor de veiligheid van dat product. Zij plegen dan ook in beginsel een
onrechtmatige daad indien zij recallmaatregelen achterwege laten als
blijkt dat het product onveilig is.

5 Rechtsmaatregelen die aan de eindgebruiker ter
beschikking staan indien de producent zijn 
recallplicht schendt

Aangezien de recallplicht is gebaseerd op artikel 6:162 BW, zal de produ-
cent aansprakelijk zijn voor de schade die de eindgebruiker lijdt als gevolg
van het achterwege laten van recallmaatregelen. De eindgebruiker zal dus
een actie tot schadevergoeding kunnen instellen jegens de producent. In
het kader van die actie zal de eindgebruiker in elk geval moeten stellen, en
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106 Zie voor een definitie: C.A.M. van de Paverd, De opzegging van distributieovereenkomsten,
Deventer: s.n. 1999, p. 13.
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bij betwisting107 bewijzen, dat de producent een onrechtmatige daad heeft
gepleegd die aan de producent moet worden toegerekend als gevolg waar-
van de eindgebruiker schade heeft geleden. In een aantal gevallen zal de
aansprakelijkheid voor die schade echter samenvallen met de risicoaan-
sprakelijkheid van artikel 6:185 BW, te weten indien er sprake is van letsel-
schade of schade aan een andere zaak of andere zaken die gewoonlijk wor-
den gebruikt in de privé-sfeer.108 Ook dan zal de gelaedeerde in beginsel
nog steeds moeten stellen en bewijzen dat hij die schade heeft geleden als
gevolg van een gebrek in het product.109

Ik acht het echter verdedigbaar dat de rechtsplicht tot het nemen van
recallmaatregelen moet worden aangemerkt als een norm die ertoe strekt
een specifiek gevaar te voorkomen, te weten dat de eindgebruiker schade
lijdt door het gebruik van een product waarvan al is gebleken dat het
onveilig is.110 Aldus komt de ‘omkeringsregel’ in beeld.111 Die regel houdt in
dat, indien door een als onrechtmatige daad of wanprestatie aan te mer-
ken gedraging een risico ter zake van het ontstaan van schade in het leven
is geroepen en dit risico verwezenlijkt zich, vervolgens daarmee het cau-
saal verband tussen die gedraging en de aldus ontstane schade in beginsel
is gegeven en het aan degene is die op grond van die gedraging wordt aan-
gesproken om te stellen en te bewijzen dat die schade ook zonder die
gedraging zou zijn ontstaan. Dat geldt ook indien de producent gehouden
was recallmaatregelen te nemen, maar niet aansprakelijk zou zijn op
grond van artikel 6:185 e.v. BW omdat hij een verweer kan ontlenen aan
artikel 6:185 lid 1 sub a tot en met f. Dat de producent erin zal slagen te
bewijzen dat de schade ook zou zijn ontstaan als hij de recallmaatregelen
wél zou hebben genomen,112 lijkt niet goed voorstelbaar. De producent zal
dan immers moeten bewijzen dat de eindgebruiker die hem aanspreekt
geen gehoor zou hebben gegeven aan zijn waarschuwing, dan wel niet zou
hebben meegewerkt aan een terugroepactie.

In theorie is het mogelijk dat de eindgebruiker al dan niet in kort geding
vordert de producent te gebieden recallmaatregelen te nemen.113 Voor de
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107 Vgl. art. 149 lid 1 Rv.
108 Art. 6:190 lid 1 BW.
109 Art. 6:188 BW en I. Giesen, Bewijs en aansprakelijkheid, (diss.), Den Haag: Boom Juridische uit-

gevers 2001, p. 227.
110 Vgl. A-G Verkade in zijn conclusie voor HR 25 november 2005, C04/182HR, LJN AT 8782, onder 5.11
111 HR 29 november 2002, NJ 2004, 304 en 305, nadien veelvuldig herhaald. Voor het ‘oude’ recht

inzake productaansprakelijkheid had de Hoge Raad hiertoe een aanzet gegeven in HR 24
december 1993, NJ 1994, 214.

112 De gewraakte gedraging is immers het achterwege laten van recallmaatregelen.
113 Art. 3:296 BW.
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hand ligt dat niet. In de eerst plaats niet, omdat niet valt aan te nemen dat
een individuele eindgebruiker zich daartoe geroepen zal voelen. In de
tweede plaats niet, omdat de eindgebruiker zelf bij zo’n gebod geen belang
zal hebben.114 Hij zal die actie immers pas instellen wanneer hij al op de
hoogte is van het dreigende gevaar.

Consumentenorganisaties kunnen in een collectieve actie rechtsmaatre-
gelen tegen de producent115 nemen op grond van artikel 3:305a BW.116 De
consumentenorganisatie dient een stichting of vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid te zijn.117 De vordering die zij instelt moet strekken tot
bescherming van gelijksoortige belangen118 en de consumentenorganisa-
tie moet deze belangen krachtens haar statuten behartigen.119 Dat brengt
mee dat zij daadwerkelijk activiteiten zal moeten hebben ontplooid ter
behartiging van die belangen. De enkele doelomschrijving is in beginsel
niet voldoende.120

Consumentenorganisaties kunnen in een collectieve actie geen schade-
vergoeding in geld vorderen.121 Voor het overige stelt de wet geen beper-
kingen. Consumentenorganisaties kunnen een gebod of een verbod vorde-
ren, net als een verklaring van recht.122 Een gebod tot het uitvoeren van
recallmaatregelen of een verbod om het product nog langer op de markt te
brengen behoren dus tot het arsenaal dat een consumentenorganisatie in
stelling kan brengen. In dat kader kan het nuttig zijn om daarnaast te vor-
deren dat de producent wordt veroordeeld om de uitspraak op zijn kosten
openbaar te maken.123

Ofschoon de consumentenorganisatie, zoals gezegd, geen schadevergoe-
ding in geld kan vorderen, kan min of meer hetzelfde resultaat worden
bereikt door eerst in een collectieve actie een verklaring van recht te ver-
krijgen dat de producent jegens eindgebruikers aansprakelijk is om ver-
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114 Art. 3:303 BW.
115 Onder omstandigheden moet de importeur of de distributeur daaronder worden begrepen;

zie par. 4.
116 Zie voor de collectieve actie bijvoorbeeld nader: Asser-Hartkamp 4-III, nrs. 118b tot en met 118g

en D.J. Oranje en Th.S.M. Henquet, Collectieve actie in corporate litigation, in: Geschriften van-
wege de Vereniging Corporate Litigation 2003-2004, p. 339-358.

117 Art. 3:305a lid 1 BW.
118 Zie daarover nader Oranje/Henquet, a.w., p. 341-342. Al te hoge eisen mogen niet worden

gesteld; zie bijvoorbeeld Rb. Amsterdam 7 mei 2003, LJN AF8323.
119 Art. 3:305a lid 1 BW.
120 HR 27 juni 1986, NJ 1987, 742.
121 Art. 3:305a lid 3 BW.
122 Zie Asser-Hartkamp 4-III (2002), nr. 118f.
123 Art. 3:305a lid 3 BW opent daartoe de mogelijkheid.
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volgens met de producent een regeling te treffen tot de collectieve afwik-
keling van hun schades.124

6 Conclusie

Op de producent rust in beginsel de civielrechtelijke verplichting om
recallmaatregelen te nemen als blijkt dat hij producten in het verkeer
heeft gebracht die onveilig zijn. Die rechtsplicht is gebaseerd op hetgeen
naar ongeschreven recht betaamt. Of de producent in een concreet geval
maatregelen moet nemen en hoever die maatregelen dienen te gaan,
wordt bepaald door de Kelderluik-criteria. Verzuimt de producent om
recallmaatregelen te treffen en treedt schade in, dan zal op grond van de
‘omkeringsregel’ het causaal verband tussen dat verzuim en de schade in
beginsel zijn gegeven. Consumentenorganisaties zouden een recall in
rechte kunnen afdwingen.
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124 Op grond van de Wet collectieve afwikkeling massaschade, Stb. 2005, 340. Zie over die wet bij-
voorbeeld A.R.J. Croiset van Uchelen, Van corporate litigation naar corporate settlement. Het
wetsontwerp Collectieve afwikkeling massaschade, in: Geschriften vanwege de Vereniging
Corporate Litigation 2003-2004, Deventer: Kluwer 2004, p. 129 e.v.
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