PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID
1

De “klassieke” aansprakelijkheid voor producten met gebreken
1.1

Aansprakelijkheid van de professionele verkoper voor verborgen
gebreken (art 1641 tot 1649 bw)
− Is diegene die aansprakelijk gesteld wordt voor het gebrek ook de
verkoper van het product?
− Is diegene die de vordering instelt ook de koper van het product?
− Is het product gebrekkig?
− Bestond het gebrek op het ogenblik van de verkoop?
− Was het gebrek verborgen?
− Heeft het slachtoffer zijn vordering “tijdig” ingesteld?
− Zijn er geldige bedingen van uitsluiting of beperking van
aansprakelijkheid?
− Kan de verkoper aantonen dat het gebrek onnaspeurbaar was?
− Wie moet t.o.v. de schadelijder als verkoper worden beschouwd?
− Voor welke schade moet de verkoper instaan?
− Werd de schade niet mee veroorzaakt door de schuld van (een) derde(n),
of van het slachtoffer?

1.2

Schuldaansprakelijkheid (Aquiliaanse aansprakelijkheid) art 1382 en
1383 BW
− Is de aanwezigheid van een fout (schuld) bewezen?
− Is er geen sprake van een overmacht?
− Is er een samenloop met een fout van het slachtoffer of van een derde?
− Staat de schade vast? – Welke schade?
− Is het oorzakelijk verband bewezen?
− Heeft diegene die de fout begaan heeft zich geldig geëxonereerd?

1.3

Strafrechterlijke aansprakelijkheid voor onopzettelijke doding en/of
onopzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel

1.4

Verjaring van de aansprakelijkheid uit schuld en van de
aansprakelijkheid uit contract.

2

De Productaansprakelijkheidswet van 25 februari 1991
2.1

Basiselementen van de productaansprakelijkheid in de Wet van
25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met
gebreken
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5

Een gebrek aan veiligheid
Te beoordelen in functie van de gerechtvaardigde verwachtingen
In hoofde van een abstract persoon
Rekening houdende met de presentatie van het product
Rekening houdende met een normaal of redelijkerwijze voorzienbaar
gebruik
2.1.5.1
Rekening houdende met het tijdstip van het in verkeer brengen
2.1.5.2
Het in het verkeer brengen van producten

2.2

Welke producten
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6

2.3

De verantwoordelijken in de Wet van 25 februari 1991 betreffende de
aansprakelijkheid voor producten met gebreken.
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5

2.4

Producenten
Pseudo-producten
Invoerder
Leverancier
Samenlopen van verantwoordelijkheden

De schade in de Wet van 25 februari 1991 betreffende de
aansprakelijkheid voor producten met gebreken
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4

2.5

Roerende goederen
Onroerende goederen
Roerende goederen deel uitmakend van een onroerend goed of een
ander roerend goed
Lichamelijke goederen
Software
Uitgesloten producten

Schade aan personen
Materiële schade
Belangen van anderen dan het slachtoffer
Vrijstelling

De bewijslast in de Wet van 25 februari 1991 betreffende de
aansprakelijkheid voor de producten met gebreken
2.5.1
2.5.2

Principes inzake bewijs
Interpretatieproblemen inzake de bewijslast

2.6

Verweermiddelen van de producten tegen een vordering op basis van de
Productaansprakelijkheidwetgeving
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.6.6
2.6.7
2.6.8
2.6.9

2.6.10
2.7

Verjaring
Verval
De producent heeft het product niet in het verkeer gebracht
Het gebrek bestond niet op het ogenblik van het in het verkeer
brengen van het product
Het product werd niet vervaardigd voor verspreiding op economische
basis en binnen het kader van de beroepsuitoefening
Dwingende overheidsvoorschriften
Technische onmogelijkheden het gebrek te ontdekken
(ontwikkelingsrisico)
Het gebrek in te wijten aan het ontwerp van het geheel of aan de
instructies die door de producent van het geheel zijn verstrekt
Exoneratiebedingen
− Exoneratiebedingen in de productinformatie
− De schuld van het slachtoffer
− Besluit inzake de exoneratiebedingen
Labels, bijsluiters en andere communicatie

Verhaalmiddelen van de producent aangesproken op basis van de
Productaansprakelijkheidwetgeving
2.7.1
2.7.2
2.7.3

De vrijwaring
Vergoeding
Verzekering

Bron:
Efficient ondernemen nr 5 Productaansprakelijkheid in Belgie Dirk Van De Gehuchte
Uitgers Mys & Breesch

3

wet van 01 september 2004 (art 1604 en art 1649 bis tot 1649 octies)
betreffende verkoop van consumptiegoederen
3.1
3.2

europese richtlijn van 1999
aanvulling art 1604 bw
3.2.1
goed in overeenstemming met de overeenkomst
3.3
1649 / 2
3.4
1649 /3 vier voorwaarden
3.4.1
beantwoorden aan de dr de koper gegeven beschrijving
3.4.2
geschikt zijn voor elk bijzonder gewenst gebruikt (meegedeeld)
3.4.3
geschikt zijn voor gebruik cfr goederen v dezelfde soort
3.4.4
kwaliteit en prestaties die normaal zijn en die redelijkerwijs mogen
verwacht worden
3.5
art 1649 /4
3.5.1
duur twee jaar
3.5.2
uitzondering tweedehandsvoertuigen
3.5.3
melding binnen de twee maanden
3.5.4
verjaring 1 jaar na vaststelling vh gebrek (min 2 jaar n alevering)
3.6
art 1649 /5
3.6.1
kosteloze herstelling of veranging
3.6.2
vermindering van de prijs of ontbinding van de koop
geen keuze recht voor de koper
geen keuze inzake hersteller, geen keuze inzake sanctie
3.7
art 1649 /6
3.7.1
3.8
art 1649 /7
3.9
art 1649 /8
wet van dwingend recht
verkopen met een gebrek kan enkel mits duidelijke beschrijving

