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1. Dit artikel heeft een dubbel doeleinde. Ten eerste wil het een 
bijdrage leveren tot de belangwekkende discussie die thans wordt 
gevoerd nopens de grondslagen en vormgeving van een vernieuwd 
recht van produktenaansprakelijkheid (,la responsabilite du fait 
des produits", ,products liability", ,Produkthaftung"). 
Men weet dat onder deze, thims reeds ingeburgerde term begrepen 
wordt de zowel contractuele als extracontractuele aansprakelijkheid 
van de leverancier (producent en/of professionele wederverkoper) 
voor de schade veroorzaakt door geleverde produkten ( alle roerende 
en onroerende goederen die als produkt in stoffelijke zin in de handel 
worden verdeeld) (1). 

Deze problematiek is op het Europese vasteland in de actualiteit 
gekomen nadat in verschillende landen, voornamelijk langs juris
prudentiele weg, de richting werd ingeslaan van een verzwaring, ja 
zelfs objectivering van de aansprakelijkheid van de leverancier (2) 
en vooral nadat zowel in de Raad van Europa als in de Europese 
Economische Gemeenschap stappen werden ondernomen om, met 
het oog op respectievelijk een verder doorgedreven consumenten
bescherming en een gelijktrekking der concurrentievoorwaarden in 
de lidstaten, de desbetreffende regelen te harmoniseren en te mo
derniseren (3). 

(I) Omschrijving ontleend aan ScHUT, G.H.A., Produktenaansprakelijkheid, Tjeenk 
Willink, Zwolle, I974. biz. I, nr. I e.v. met nadere toelichting bij de deelelementen van de 
omschrijving. Men notere in het bijzonder dat aansprakelijkheid voor diensten niet tot het 
alhier gebruikte begrip van produktenaansprakelijkheid gerekend wordt. 
Men vindt mijn bespreking van het hier geciteerde boek in dit tijdschrift, I975, biz. 794· 
(2) Een recente samenvatting vindt men in het reeds geciteerde boek van ScHUT alsmede in 
mijn (vooralsnog onuitgegeven) proefschrift (in fotocopievorm beschikbaar in de biblio
theek van de Leuvense rechtsfaculteit). 
(3) Over de stand van het hierbedoelde ,.Projet de convention europeenne sur Ia responsa
bilite du fait des produits en cas de lesions corporelles ou de deces" (Raad van Europa) en 
van de voorontwerpen van richtlijn inzake produktenaansprakelijkheid (E.E.G.), zie 
FALLON, M. & CousY, H., Developpements recents de Ia responsabilite dufait des produits: les 
projets europeens face au droit beige, Revue de droit international et de droit compare, I975, 
biz. 53-80. 
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2. Tegelijk wil onderhavig artikel ook een illustratie bieden van een 
redeneringswijze die, voornamelijk in de amerikaanse rechtslitera
tuur (1), recentelijk grate opgang heeft gemaakt en die ertoe strekt, 
de gegevens van de economische theorie aan te wenden bij de posi
tieve (verklarende) en normatieve (kritische) analyse van rechts
instituten. 

De hier bedoelde benaderingswijze gaat uit van een zeer ruime 
visie op de wisselwerking tussen recht en economie (2) in die zin 
dat zij zich niet enkel inlaat met de problemen van de .,economie 
op zoek naar recht" (3) maar oak met de problemen van het .,recht 
op zoek naar economie" ! 

Liever dan aan deze benaderingswijze een theoretische beschrijving 
te wijden wordt hieronder meteen een .,proeve" van een concreet 
voorbeeld gegeven. Het sterk aanleunen bij de gegevens, die vanuit 
de economische wetenschap worden geboden, was in de amerikaanse 
rechtsliteratuur reeds merkbaar in de discussie random de arbeids
ongevallenwetgeving (.,employer's liability") (4), doch kwam vooral 
op dreef naar aanleiding van het debat over de verkeersongevallen (5). 
Meer recentelijk maakten oak .,produkt-ongevallen" het voorwerp 
uit van juridisch-economisch onderzoek (6). Men zal bemerken dat 
het in de drie genoemde materies telkens gaat over de aansprakelijk
heid voor accidenteel geleden schade. Hoewel de hier bedoelde juri-

(r) Minstens twee tijdschriften van recente origine concentreren zich op de hier bedoelde 
interdisciplinaire benaderingswijze: The Journal of Law and Economics (edited by R.H. 
CoASE & W.M. LANDES, published by the University of Chicago Law School), thans reeds 
in zijn negentiende jaargang, en (met een ruimere optiek die ook andere gedragsweten
schappelijke methodes en evaluatie bij de rechtsstudie wil betrekken) The Journal of Legal 
Studies (edited by Richard A. PosNER, published by the University of Chicago Law School) 
thans in zijn vijfde jaargang. Men vindt een globaal overzicht van de economische be
naderingswijzen van juridische vraagstukken in PosNER, Economic Analysis of Law, Boston 
en Toronto, 1972, 415 blz. 
(2) Zie hierover }ACQUEMIN en ScHRANS, Le droit economique, Que sais-je?, nr. 1383, Parijs, 
1974, 2de uitgave, en samenvattend, VAN GERVEN, Handels- en economisch recht, Beginselen 
van het Belgisch Privaatrecht, Dl. XIII, Antwerpen/Amsterdam, 1975, nr. I, blz. 3· 
(3) Waarover o.m. Economie op zoek naar recht, studies onder Ieiding van Prof. Dr. G. 
Schrans, 3 delen, S.W.U., 1973, 1974 en 1975. 
(4) Voor een algemeen overzicht met literatuurverwijzingen zie PRossER, The Law of Torts, 
West Publishing Co., 4de uitg., 1971, blz. 525-537· 
(5) Voor een verwijzing naar de massale literatuur hieromtrent, zie o.m. TuNc, Traffic 
Accident Compensation, Law and Proposals, in International Encyclopedia of Comparative Law 
Dee! XI, Torts, Hoofdstuk 14; zie ook CoNARD, A.F., et al., Automobile Accident Costs 
and Payment; Studies in the Economics of Injury Reparation, Ann Arbor, University of 
Michigan Press, 1964-
(6) Zie o.m. het door de .,American Association of Law Schools" en de .,American Eco
nomic Association" gezamenlijk georganiseerde .,Symposium, Products Liability, Economic 
Analysis and the Law". De referaten en discussieverslagen zijn gepubliceerd in the Universi
ty of Chicago Law Review, 1970, jrg. 38, blz. r-141. 
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disch-economische approach hoegenaamd niet tot deze materies 
beperkt bleef, nag hoefde te blijven, bleek het ,ongevallenrecht" (1) 
een vruchtbaar en belangwekkend oefenterrein voor dit soort be
nadering. De preventie en de vergoeding van accidenteel geleden 
schade is zowel vanuit juridisch (verdiensten van ons stelsel van 
burgerlijke aansprakelijkheid vis-a-vis andere systemen van preventie 
en vergoeding) als vanuit economisch stand punt ( evaluatie en allo
catie van de kosten) van groat belang. 

De aansprakelijkheid voor accidenteel geleden produktschade be
kleedt daarbij, zoals verder wordt aangetoond, een eigen plaats. 

3· Terecht zal deze zich interdisciplinair noemende benaderings
wijze bij velen vragen oproepen vooral wanneer zij, zoals hier, door 
een unidisciplinair gevormde beschreven wordt. Bovendien zullen 
economisten zich wellicht verplicht zien sommige van de hier be
schreven terminologien cum grano salis te nemen. Met de nodige 
reserves en excuses daarvoor wil deze proeve tach een stap zijn om, 
in een vanuit sociaal-economisch oogpunt zeer gewichtige materie, 
een gesprek op gang te brengen tussen de ge'interesseerden die niet 
alleen juristen hoeven te, noch mogen zijn. Dat een dergelijk gesprek 
niet enkel op academische discussies hoeft uit te monden, mage a.m. 
blijken uit het feit dat in de toelichting en memorandum bij het 
eerste voorontwerp van E.E.G. richtlijn inzake produktenaansprake
lijkheid (2) duidelijk wordt aangeleund bij sommige van de hier be
schreven gedachtengangen. 

Hieronder wordt, na een beknopte situering van de problematiek 
der produktenaansprakelijkheid als een probleem van risicoaansprake
lijkheid, gezocht naar de fundering die vanuit de gegevens der econo
mische wetenschap aan laatstgenoemde vorm van aansprakelijkheid 

(1) In de desbetreffende literatuur wordt aan de term ,ongevallenrecht" geen precies 
afgebakende betekenis toegekend: zie o.m. ATIYAH, P.S., Accidents, compensation and the 
law, London, xste uitg., 1970, pp. 3-5; CALABRESI, G., The costs of accidents, A legal and 
economic analysis, New Haven & London (student edition), 1970, biz. 1. Een grove leidraad 
wordt m.i. wei geboden door het ten onzent welbekende begrip van ongeval in de betekenis 
van een plotse en onvoorziene schadeverwekkende gebeurtenis veroorzaakt door een van 
buiten komende kracht. Ziekte (van personen) en slijtage (van goederen) zijn geen ongeval
len. Toch blijft het begrip onafgelijnd en relatief. Eigenlijk worden vooralsnog hoofd
zakelijk de drie genoemde categorieen van ongevallen (arbeids-, verkeers- en produkt
ongevallen) bedoeld. 
(2) Deze stukken zijn de werkdocumenten van de werkgroep ,produktenaansprakelijk
heid" binnen het directoraat ,Harmonisatie van wettelijke regelingen" van het directoraat
generaal ,Interne Markt". Zij dateren van augustus 1974· Bij het ter perse gaan van dit 
artikel is bekend geworden dat op 23 juli 1976 een ,Voorstel voor een Richtlijn betreffende 
de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de aansprakelijkheid voor 
produkten met gebreken" door de Commissie bij de Raad werd ingediend. Het Voorstel 
herneemt de basisopties van het eerste voorontwerp. 
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totnogtoe gegeven werden. Daarna wordt, aanleunend bij de recente 
geschriften van de amerikaanse hoogleraar Calabresi, gezocht naar 
een nieuwe en verruimende benaderingswijze van het ongevallen
recht, waarin niet enkel de grondslag van aansprakelijkheid (fout of 
risico), maar oak het systeem zelf van de privaatrechtelijke aansprake
lijkheid (het zgn. ,private tort system") in vraag komt te staan. 

HooFDSTUK I 

VAN FOUT MNSPRAKELIJKHEID NAAR 
RISICOMNSPRAKELIJKHEID. DE ONBEVREDIGENDE 

ANALYSE VAN HET FRANS-BELGISCHE RECHT 

4· Dit is niet de plaats om uitvoerig in te gaan op de algemene evo
lutie van het leerstuk der produktenaansprakelijkheid (1). Wel weze 
herinnerd aan de algemene trend van deze evolutie die, zoals bekend, 
er een is van verzwaring van de aansprakelijkheid van fabrikanten 
en professionele wederverkopers. Het hoofdzakelijk jurisprudentieel 
karakter van deze evolutie verklaart de grate verscheidenheid van 
rechtstechnische constructies die tot het bereiken van dit doeleinde 
werden aangewend. Zij kunnen, grofweg, random de volgende the
rna's gegroepeerd worden. 
Uitgaande van de vraag naar de grondslag van de aansprakelijkheid 
client men vast te stellen dat in verschillende landen het klassieke 
schadeordeningscriterium dat op fout is gebaseerd, geleidelijk werd 
verlaten, uitgehold of omzeild. 
Het verst in deze evolutie is ongetwijfeld het amerikaanse recht ge
vorderd dat de vroegere ,negligence-aansprakelijkheid" heeft ver
vangen door een stelsel van ,strict liability in tort" (section 402 A, 
Second Restatement of Torts). In Nederland, West-Duitsland en 
Engeland verliep de aanval op de foutaansprakelijkheid langs de weg 
van een van de consument voordeliger allocatie van de bewijslast. 
Daarentegen werd in Frankrijk de foutvereiste omzeild door een 
verruimde (door middel van de ,action directe" van de onderver
krijger tegen de voorverkoper) en verstrengde (onwederlegbaar ver
moeden van kennis der verborgen gebreken van de koopwaar in 
hoofde van de professionele verkoper) toepassing van de regelen 
inzake de contractuele vrijwaringsaansprakelijkheid van de verkoper. 
De Belgische rechtspraak is, zoals men weet, het Franse voorbeeld 

(1) Zie hierover, rechtsvergelijkend, ScHUT, o.c., en het eerste dee! van mijn proefschrift. 



slechts gedeeltelijk gevolgd, in die zin dat het vermoeden van kennis 
in hoofde van de professionele verkoper als wederlegbaar wordt 
beschouwd. 
In verband met de vraag op wie de verzwaarde aansprakelijkheid rust 
client men vast te stellen dat in Nederland en West-Duitsland tot 
nog toe hoofdzakelijk aandacht werd besteed aan de verzwaring van 
de aansprakelijkheid in hoofde van de fabrikant. Daarentegen werd 
in het Engels recht het accent meer gelegd op de verzwaarde aan
sprakelijkheid van de verkoper van het schadeverwekkend produkt, 
dit is, meestal, de professionele wederverkoper. In het Amerikaanse, 
Franse en Belgische recht daarentegen worden fabrikant en tussen
handelaar nagenoeg over een zelfde kam geschoren. In geen van de 
vernoemde landen is de idee van een kanalisatie van aansprakelijk
heid (1) in de zin van een exclusieve (geen ander is aansprakelijk) 
en definitieve (geen mogelijkheid van regres) concentratie van alle 
aansprakelijkheid op een verweerder (bijvoorbeeld de fabrikant), in 
verband met produktenaansprakelijkheid doorgebroken. 
Nopens de vraag wie de verzwaarde aansprakelijkheid kan inroepen, 
dringt een onderscheid zich op tussen produktslachtoffers die wel 
en die niet koper zijn van het produkt. In die landen, zoals Engeland, 
Belgie en, tot voor kort Frankrijk (2), waar het accent wordt gelegd 
op een verzwaring van de contractuele aansprakelijkheid staat de 
eerste categorie er merkelijk beter voor dan de tweede, die zich op 
de extracontractuele foutaansprakelijkheid kan beroepen. In Neder
land en Duitsland waar minder heil werd gezocht in de verzwaring 
van de aansprakelijkheid van de tussenhandelaar is de discrepantie 
minder scherp. Aileen in de Verenigde Staten, waar trouwens het 
onderscheid tussen contractuele en extracontractuele aansprakelijk
heid eerder vaag is gebleven, wordt de gelijke behandeling van ko
pers en niet-kopers het dichst benaderd. Met uitzondering van som
mige recente Franse rechtspraak en van een aparte regeling desbe
treffend in het Duitse H. G.B. wordt, algemeen gezien, geen betekenis
vol onderscheid gemaakt tussen professionele en niet-professionele 
produktslachtoffers. 

(1) Zie hierover mijn artikel: Een nieuwe vorm van schuldloze aansprakelijkheid: aan
sprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het vreedzaam gebruik van kernenergie, Jura 
Falconis, 1974-1975, biz. 35 e.v. 
(2) Thans wordt meer de richting ingegaan van een zeer ruime toepassing van de artikelen 
1382 C.c. (door een uitholling van de fout-vereiste) en 1384 C.c. (door een verruimde 
toepassing van het begrip .,gardien de Ia chose"). Zie o.m. MALINVAUD, Ph., La responsabili
te civile dufabricant en droit francais, Gaz. Pal., 4-5 juli 1973. 
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5· Uit dit uiterst summier overzicht moge blijken hoe in de proble
matiek der produktenaansprakelijkheid alle vragen uiteindelijk gra
viteren random de centrale vraag naar een nieuw criterium van aan
sprakelijkheid dat het gevestigd algemeen principe van de foutaan
sprakelijkheid kan vervangen. Ook de pogingen die, zoals gezien, 
in sommige landen worden ondernomen om aan de problematiek 
tegemoet te komen via een ( overigens overspannen) verruimde toe
passing van de contractuele vrijwaringsaansprakelijkheid kunnen ge
zien worden als pogingen om via de omweg van de , vrijwarings
aansprakelijkheid" van het kooprecht aan het foutstelsel te ontsnap
pen. De vraag naar een vernieuwd recht van produktenaansprakelijk
heid schrijft zich derhalve in in de bredere vraag naar de verdiensten 
van een systeem van foutaansprakelijkheid tegenover een alternatief 
stelsel dat, grofweg, onder de hierna nader te preciseren term van 
risicoaansprakelijkheid of schuldloze aansprakelijkheid kan worden 
aangeduid. 

Het is voor de oplossing van deze vraag dat, ons inziens, met vrucht 
een beroep gedaan kan worden op de inzichten die door een juridisch
economische analyse geboden worden. Deze analyse komt een leemte 
vullen vermits men moet vaststellen dat de discussies die in het Frans
Belgische recht over de verdiensten van de foutaansprakelijkheid en 
haar alternatieven werden gevoerd in hoofdzaak beperkt bleven tot 
rechtstechnische disputen waarbij geen of weinig aandacht werd be
steed aan de rechtspolitieke fundering die aan de besproken alterna
tieven moeten gegeven worden. Dit laatste weze even verder geillus
treerd. 

6. Zoals bekend werd het schuldbeginsel als algemeen geldend cri
terium van aansprakelijkheid voor het eerst ernstig in vraag gesteld 
in de discussie random de aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen 
die in Frankrijk en Belgie random de eeuwwisseling werd gevoerd (r). 
Symptomatisch waren aanvankelijk de doctrinale voorstellen tot her
vorming gericht op een omkering van de bewijslast ten voordele van 
het slachtoffer-werknemer. Bekend is in dit verband de van Sauzet (2) 
en Sainctelette (3) afkomstige constructie van een contractuele 

(r) Voor een algemeen overzicht zie DALCQ, Traite de la responsabilite civile, dl. I, in Les 
Novelles, dl. V, Vol. r, 1967, nr. 189; MAZEAUo-TuNc, Traitt! tluiorique et pratique de la 
responsabilite civile, Dl. I, 6de uitg., 1965, nr. 63 e.v.; STARCK, B., Droit civil des obligations, 
Paris, 1972, nr. 27 e.v. 
(2) SAUZET, ,De Ia responsabilite des patrons vis-a-vis des ouvriers dans les accidents 
industriels", Revue critique de legislation et de jurisprudence, 1883, biz. 596 e.v. en 677 e.v. 
(3) SAINCTELETTE, De la responsabilite et de la garantie, Brussel, Paris, r884. 
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resultaatverbintenis tot veiligheid van de werknemer (1). Pas later 
zou uit de discussies een fundamenteler alternatief te voorschijn 
komen: de risicoleer (2). 

Onder een stelsel van foutaansprakelijkheid blijft de schade in prin
cipe op het slachtoffer liggen tenzij zij werd veroorzaakt door een 
foutieve gedraging van een derde. 

Aansprakelijkheid is dus de uitzondering. Dit wordt in de risicoleer 
omgekeerd : onder de risicoleer moet eenieder instaan voor de ge
volgen van zijn gedragingen, voor de gunstige zowel als voor de na
delige. Eenieder is derhalve aansprakelijk voor de schade die hij aan 
derden veroorzaakt. Deze aansprakelijkheid is gewoon een risico die 
men oploopt wanneer men handelend gaat optreden. De foutvereiste 
heeft in een dergelijk stelsel geen plaats. Voor het slachtoffer is de 
fout van een derde een louter toevallige omstandigheid en het zou 
onbillijk zijn de vergoeding van de door hem geleden schade van een 
dergelijke toevallige factor te laten afhangen (3). 

7· De aldus grofweg geschetste leer moet genuanceerd worden (4). 
Volgens een eerste, engere visie van de risicoleer- de zgn. ,theorie 
du risque~profit" -wordt de aansprakelijkheid verantwoord door 
het economisch voordeel dat genoten wordt door degene die de schade 
door zijn activiteit heeft veroorzaakt. De theorie berust op de lapidair 
geformuleerde regel uit de sociale moraal dat wie voordeel put uit 
een activiteit er ook de nadelen, de kosten moet van dragen: ,ubi 
emolumentum, ibi onus". De tweede versie van de risicoleer - de 
zgn. ,theorie du risque-cree" - gaat uit van dezelfde grondgedachte 
doch formuleert deze ruimer. Basis van aansprakelijkheid is niet, of 
niet aileen, het pecuniair voordeel dat uit een activiteit wordt getrok
ken, maar om het even welk voordeel, ook het zuiver morele voordeel 
bestaande in ,la simple joie d'agir" (5). 

Verschillende auteurs hebben de risicoleer verdedigd in welom
schreven gevallen (6). Zo wordt risicoaansprakelijkheid o.m. verde-

(I) Door CARBONNIER (Droit Civil, 4· Themis, I969, biz. 299) .,!'obligation de securite 
avant Ia lettre" genoemd. 
(2) DE PAGE, Traite elementaire, dl. II, nr. 934; DALCQ, o.c., nr. I88-2o6bis; STARCK, o.c., 
nr. 44-52; SAVATIER, Metamorphoses economiques et sociales du droit prive d'aujourd'hui, 
eerste reeks, hoofdstuk I 2; MAzEAUD-TuNc, o.c., nr. 63 e. v., vooral nr. 70; SPILLMAN, R., 
Sens et portee de I' evolution de Ia responsabilite civile depuis I8o4, Brussel, I955· 
(3) DE PAGE, o.c., nr. 934· 
(4) Zie o.m. STARCK, Droit civil des obligations, I972, nr. 49· 
(5) CARBONNIER (Droit Civil, DJ. IV, p. 300) voegt hieraan nog een derde versie toe: 
,.Ja theorie du risque d' autorite" : elke opdrachtgever is schuldloos- aansprakelijk. · 
(6) Een goed overzicht vindt men bij DALCQ, Traite de Ia responsabilite civile, in Les No
velles, Dl. V, Vol. I, I967, nr. I93-2oo. 
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digd voor het geval waarin gebruik wordt gemaakt van opgestapelde 
energie waarvan de controle aan de menselijke wil ontsnapt (1) of 
oak voor de gevallen waarin gebruik wordt gemaakt van een gevaarlijk 
tuig (,un organisme dangereux") (2) of voor het geval waarin de 
gedraging van de auteur als abnormaal kan beschouwd worden (3). 

T enslotte weze oak melding gemaakt van een recente, nag te weinig 
bekende (4), theorie van de franse hoogleraar B. STARCK: de zgn. 
,theorie de la garantie" (5). Volgens deze theorie beschikt elk rechts
subject over een aantal subjectieve rechten, op leven en lichamelijke 
integriteit bijvoorbeeld, waarvan de bescherming de vorm moet aan
nemen van een juridische vrijwaring (,garantie") in die zin dat elke 
aantasting van deze rechten moet gesanctioneerd worden door een 
vergoedingsplicht ten laste van de auteur ervan. Aansprakelijkheid 
voor berokkende schade wordt vervangen door vrijwaring van ge
schonden rechten. Deze vrijwaringsaansprakelijkheid wordt begrensd 
door de handelingsvrijheid van de derde-auteur van de schade. 

Het probleem van de aansprakelijkheid is in wezen een probleem 
van rechtsconfl.ict: het conflict tussen het subjectief recht op veilig
heid en integriteit en het recht op vrijheid van handelen. De vraag 
is onder welke omstandigheden het ene recht voorrang heeft op het 
andere. l:Iet criterium wordt hierin gevol'lden dat aan de uitoefening 
van sommige rechten noodzakelijkerwijze een~zekere~schaaeberokke.:. 
ning aan anderen verbonden is {recht op het uitoefenen van een 
handelsbedrijvigheid, stakingsrecht, enz.). Enkel wanneer de uit
oefening van een recht niet wezenlijk, dus niet noodzakelijkerwijze 
een schadeberokkening aan derden impliceert, is het het recht op 
v~iligheid dat het moet halen op het recht op handelingsvrijheid. 

Op enkele uitzonderingen na zijn er evenwel geen rechten die nood
zakelijkerwijze een inbreuk impliceren op het leven, de lichamelijke 
integriteit en de materiele integriteit van de goederen van een ander. 
Laatstgenoemde rechten worden absoluut beschermd, d.i. gevrij
waard. Zuiver economische schade en morele schade daarentegen 

(I) PHILONENUO, Faute et risque cree par les energies accumu!ees, R. T.D.C., 1950, biz. 305-
333· 
(2) DEMOGUE, Traite des obligations, Dl. III, nr. 286 e.v. 
(3) RrPERT, L' exercice des droits et Ia responsabilite civile, Revue critique de legislation et 
de jurisprudence, 1906, p. 352, geciteerd door DALCQ, o.c., nr. 194. 
(4) Vgl. TuNc, A., A little-noticed theory in the law of torts, Boris Starck's Theory of Guar
antee, Un. Pa. L. Rev., 1968, biz. 618-625. 
(s) STARCK, B., Essai d'une theroie generale de Ia responsabilite civile consideree en sa double 
fonction de garantie et de peine privee, proefschrift, Parijs, 1946. Idem, Domaine et fondement 
de Ia responsabilite sans faute, R. T.D.C., 1958, biz. 475 e.v. 
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worden, in het systeem van STARCK slechts vergoed wanneer zij op 
foutieve wijze veroorzaakt werden. 

8. T egen de verschillende formuleringen van de risicoleer kan wor
den ingebracht dat zij allen weliswaar zoeken naar een conceptueel 
kader waarbinnen de actuele jurisprudentiele oplossingen op samen
hangende wijze kunnen gecatalogeerd worden maar dat zij geen 
rechtspolitieke verantwoording bieden voor de risicoaansprakelijk
heid. Doen ze dat wel, dan blijven de aangevoerde consideransen 
meestal beperkt tot overwegingen van billijkheid en sociale recht
vaardigheid, waarmee men al te gemakkelijk alle kanten uitkan. 

Tot een diepgaande, volledig uitgewerkte en veralgemeende leer van 
risicoaansprakelijkheid is men in de Frans-Belgische rechtssfeer niet 
gekomen. De verklaring hiervan ligt vooreerst in de preponderante 
bekommernis van de auteurs, en uiteraard nog meer van de juris
prudentie, de verzoenbaarheid aan te tonen van een vorm van risico
aansprakelijkheid met de teksten van het wetboek Napoleon. Een 
tweede rem op de autonome ontwikkeling van de risicoleer vond zijn 
oorzaak in de tussenkomsten van de wetgever waardoor in bepaalde 
welomschreven domeinen een stelsel van risicoaansprakelijkheid werd 
ingevoerd, en waardoor de pas werd afgesneden voor een fundamen
teel herdenken van de algemene beginselen der burgerlijke aansprake
lijkheid. 
Daarentegen werd in de Amerikaanse rechtssfeer van oudsher meer 
diepgaande aandacht besteed aan de verantwoording van een stelsel 
van ,strict liability" en zulks zowel om feitelijke als juridische re
denen. Er is eerst de feitelijke omstandigheid dat de Amerikaanse 
samenleving ietwat vroeger dan bijvoorbeeld de Europese op ruime 
schaal werd geconfronteerd met de risico's van een sterk gemechani
seerde maatschappij. Er is ten tweede de historische omstandigheid 
dat de ,strict liability" steeds onafhankelijk naast de ,negligence"
aansprakelijkheid (het meest nabije equivalent van onze fout) is 
blijven voortbestaan. Er is ten derde de afwezigheid van een uitge
bouwd sociaal zekerheidsstelsel waardoor het probleem van het op
vangen van de levensrisico' s grotendeels tot het domein van het 
privaatrecht is blijven behoren (,tort" -recht en verzekering). 
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HooFDSTUK II 

DE RECHTSPOLITIEKE VERA NT WOORDING 
VAN DE RISICOAANSPRAKELI}KHEID 

RISICOSPREIDING EN RISICOALLOCA TIE 

9· Onder de hoofding ,La responsabilite civile envisagee sous l'angle 
sociologique" omschrijft DE PAGE het probleem van de burgerlijke 
aansprakelijkheid als volgt: ,Envisage aussi objectivement que pos
sible, a 1' etat brut pourrait-on dire, le probleme de la responsabilite 
civile n'est qu'un probleme de repartition des pertes" (1). Het samen
leven van mensen, in georganiseerd verband gaat noodzakelijkerwijze 
gepaard met het ontstaan van schadegevallen, verliesposten. Nu is 
elke georganiseerde maatschappij het aan zichzelf verplicht deze 
verliesposten zoveel mogelijk te minimaliseren (2). Zulks kan voor
eerst gebeuren door middel van een preventieve wetgeving die erop 
gericht is de oorzaken van de schadegevallen uit te schakelen. Het 
probleem van de burgerlijke aansprakelijkheid rijst doordat er, alle 
mogelijke preventieve maatregelen ten spijt, zich steeds en onver
mijdelijk toch schadegevallen voordoen. 
De vraag is dan hoe dergelijke schade moet opgevangen worden, 
d.w.z. hoe ze moet worden toebedeeld. Onder een stelsel van fout
aansprakelijkheid blijft de schade in principe liggen waar ze valt tenzij 
zij veroorzaakt werd door een foutieve gedraging van een derde, in 
welk geval de schade op deze laatste wordt gelegd (3). Men kan 
opmerken dat in een dergelijk systeem de schade niet wordt vergoed, 
zij wordt niet ,widergutgemacht". Zij wordt enkel verlegd op een 
ander : een put wordt gevuld doch daartoe wordt een andere put 
gemaakt (4). 

A. DE RISICOSPREIDING 

10. Het alternatief waaraan van oudsher aandacht werd besteed in 
de Amerikaanse rechtssfeer is de theorie van de risicospreiding (,risk 
spreading, risk distribution") (5). Gezocht wordt naar een methode 

(1) DE PA8E, Traite, DJ. II, nr. 930; Gouvernement des juges, biz. 121-135· 
(2) Aldus DE PAGE, I.e. Zoals verder wordt betoogd (zie nr. 19) ware hetjuister te spreken 
van optimalisatie i.p.v. minimalisatie. 
(3) Aldus reeds HoLMES, The Common Law, uitgave Little Brown, 1963 (door Mark De 
Wolfe Howe), biz. 63 e.v. 
(4) In die zin o.m. KEETON O'CoNNEL, Basic Protection the Tralfic Victim, 1965, biz. 242: 
,.Loss is not compensated in the sense, that is somehow made to disappear. It is only 
shifted. To the extent that the plaintiff gains, the defendant loses". 
(5) GREGORY & KALVEN, Cases and Materials on the Law of Torts, 2de uitg., 1969, biz. 689. 
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om de schadepost op te vangen door een intertemporele en/of inter
personele spreiding ervan. Volgens deze gedachtengang, die oak aan 
de basis ligt van de verzekeringstechniek, moet gepoogd worden de 
put (van het schadegeval) te dempen, niet ten koste van het maken 
van een even grate put, maar met de opbrengst van vele kleine putjes. 

De vraag werd geformuleerd wie als de ,superior risk bearer" kan 
worden beschouwd waarbij deze laatste diegene is die de spreiding 
van het geleden verlies, meer bepaald de opgelopen aansprakelijkheid 
zo goed mogelijk en zo goedkoop mogelijk (d.i. met een minimum 
aan kosten aan de spreiding zelf verbonden) kan bewerkstelligen. 

Het antwoord op deze vraag werd op diverse wijzen geformuleerd. 

II. , The deepest pocket rule" ( 1) 

In haar meest rudimentaire versie betekent risicospreiding dat de 
beste manier om het schaderisico toe te bedelen erin bestaat de schade 
te leggen op diegene die ze best kan dragen, dat is degene die de 
sterkere economische machtspositie bekleedt, degene dus die over 
,deepest-pocket" beschikt. Deze Robin-Hood-achtige gedachtengang 
gaat uit van een elementair gevoelen van sociale rechtvaardigheid 
volgens dewelke het goed is het teveel te ontnemen aan de rijkere 
om er het tekort van de armere mee aan te vullen. 

Zander over deze politieke optie uitspraak te doen (2) kan bier worden 
aangestipt dat indien een inkomensherverdeling moet worden door
gevoerd, zulks client te gebeuren door betere daartoe aangepaste 
technieken dan een stelsel van aansprakelijkheid. Tegen dit laatste 
rijzen bezwaren van praktische en juridische aard. 
Het praktisch bezwaar is dat het inkomenherverdelend resultaat van een ,deepest 
pocket" -regel als beginsel van aansprakelijkheid sterk kan betwijfeld worden. 
Nemen we de allocatie van het produktenrisico tot voorbeeld. Door de kost van 
het produktenrisico op de producent te leggen (de per hypothese economisch 
sterkere partij) zal men deze laatste verplichten de aldus opgelopen kosten door 
te rekenen in zijn algemene kostenberekening en derhalve in zijn prijs. Er zal dus 
een inkomensherverdeling plaats grijpen, maar enkel tussen de consumenten on
derling, hetgeen niet was bedoeld. Met BLuM en KALVEN kan dus besloten wor
den: , The fallacy of the deep-pocket approach in this context is an old one: It 

(1) CALABRESI, Some thoughts on risk distribution and the law of torts, Yale L.J., 1961 (hierna 
geciteerd als ,Risk distribution", biz. 527-528. Eveneens ,the principle of the smallest 
harm" genoemd. Zie hierover o.m. VAN GERVEN, De invloed van de verzekering op het 
verbintenissenrecht, R. W., 1962-1963, biz. 776 e.v. 
(2) Zie hieromtrent BLUM & KALVEN, The Uneasy case for progressive taxation, Un. Chi. L. 
Rev., 1952, biz. 417 e.v. 
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is not feasible for the law adequately to solve problems of distributive justice when 
dealing with problems of corrective justice" (r). 

Het meer juridische bezwaar is dat het nagenoeg onmogelijk is uit te maken wie 
de economisch sterkere partij is. Aangezien bij de toepassing alle objectiviteit en 
gelijkheid onmogelijk zijn, ontbreekt het de ,deepest-pocket" regel dan ook aan 
een fundamentele voorwaarde van leefbaarheid (z). 

12. De eigenlijke risicospreidingstheorie (3) 

In zijn duidelijker en beter gegronde versie wordt onder de nsico
distributieleer begrepen dat de in een maatschappij geleden schade 
zo breed mogelijk moet gespreid worden zowel intertemporeel als inter
personeel. De beste manier om de put te vullen bestaat er dus in het 
gehele terrein te nivelleren. 

Ter verdediging wordt aangevoerd dat het verkieslijk is dat een verlies 
gedragen wordt door een veelheid voor een kleine fractie dan door 
een slachtoffer voor de totaliteit. Tevens wordt gesteld dat een con
centratie van verlies op een persoon gemakkelijker aanleiding zal 
geven tot een sociale en economische dislocatie dan een brede sprei
ding ervan over een groat aantal personen (4). De beide argumenten 
zijn gelijkelijk toepasselijk op interpersonele en intertemporele risico
spreiding. 

Toegepast op de allocatie van het produktenrisico betel<:entae risico.:. 
spreidingsleer een argument voor de schuldloze aansprakelijkheid 
van de producent. Aldus worden immers de door de produkten ver
oorzaakte verliezen breed gespreid, en zulks in twee richtingen, naar 
de consumenten maar ook naar de eigenaars van de grondstoffen (de 
,resource owners"). De producent doet zulks op een goedkope wijze : 
aangezien de risicospreiding om zo te zeggen automatisch gebeurt 
door de werking van het marktmechanisme. 
Dit alles weze nader toegelicht. De producent zal de kost die uit de opgelopen 
aansprakelijkheid voortvloeit als een produktiekost doorrekenen in zijn prijs en 

(1) BLuM & KALVEN, Public Law Perspectives on a Private Law Problem, Auto-Compensa
tion Plans, 1965, biz. 56. 
(z) Voor een diepgaande rechtsfilosofisch getinte behandeling van dit probleem in het 
publiek- en privaatrecht, zie BRUNNER, Aansprakelijkheid naar draagkracht (Inaugurale 
rede), Kluwer, Deventer, 1973. 
(3) CALABRESI, Risk Distribution, biz. 517-527. 
(4) Ibidem, met verwijzing naar FREEZER, Capacity to bear Loss as a Factor in the Decision of 
Certain Types of Tort Cases, Un. Pa. L. Rev., 1930, fig. 38, biz. 8os e.v. Met economische 
en sociale dislocatie wordt bedoeld de secundaire verliezen die uit de impact van het pri
maire verlies voortvloeien. Door het afbranden van het fabrieksgebouw (primaire kost) 
wordt de ondernemer verplicht zich uit de markt terug te trekken (secundaire kost bestaande 
in de economische en sociale dislocatie). Over de begrippen ,primaire" en ,secundaire" 
kost wordt verder uitgeweid (zie nur. 19 e.v.). 
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aldus een kleine prijsstijging voor ieder van de kopers veroorzaken. De prijsstij
ging Weerspiegelt a.h.w. een premie die de koper betaalt tot verzekering tegen het 
risico dat het schadegeval hem zou treffen. 

Indien de schade aan een definieerbare grondstof te wijten is, zal de producent 
het verlies ook in terugwaartse i-ichting spreiden (r). Hij zal een prijsvermindering 
vragen voor de schadeveroorzakende grondstof en het gebruik ervan verminderen 
of uitsluiten (indien er substitueerbare alternatieve bestaan). In de prijsdaling 
en verminderde output zit de bijdrage in het geleden verlies van de grondstoffen
leverancier (2). 

Een en ander gebeurt op een zo goedkoop mogelijke manier. Aan de spreiding 
van het geleden verlies zijn immers geen transactiekosten verbonden. Transactie
kosten zijn de kosten verbonden aan het doorvoeren zelf van de operatie van risico
spreiding (bijvoorbeeld: de .kosten van het onderhandelen). Aangezien de sprei
ding door de markt gebeurt zijn de transactiekosten theoretisch onbestaande (3). 

13. Ook de risicospreidingsleer gaat niet vrij uit van kritiek. Er kan 
vooreerst opgemerkt worden dat door deze leer geen precies antwoord 
wordt gegeven op de vraag wie als producent client beschouwd te 
worden : is het bij voorbeeld de producent van het eindprodukt of 
de toeleverancier van de gevaar scheppende grondstof? W el kan men 
aannemen dat de voornaamste spreiding (dit is naar de consumenten) 
breder zal zijn naarmate de aansprakelijkheid wordt opgelegd in een 
vroeger stadium van het produktieproces. Dit argument vervalt even
wei wanneer de producent van het eindprodukt de enige afnemer is 
van de betrokken grondstoffenleverancier. 

Verder moet men vaststellen dat deze theorie niet uitlegt waarom 
de spreiding van het produktenrisico moet beperkt blijven tot de 
gemeenschap van kopers en grondstoffenleveranciers van dat bepaald 
produkt. Voortdenkend in de richting van een minimalisatie van de 
individueel geleden schadeposten door een maximale spreiding, ziet 
men niet in waarom men de spreiding niet zou verder drijven tot 
een nog grotere groep. Waarom niet met name het risico spreiden 

(r) De terugwaartse spreiding heeft niet aileen betrekking op grondstoffen maar op aile 
eigenaars van ,resources" in de ruime zin: dus van aile produktiefaktoren: met name ook 
over de factoren arbeid en kapitaal. Wanneer een dee! van het opgelopen verlies op de 
onderneming blijft liggen en dus op de winst drukken, grijpt in feite een spreiding onder de 
aandeelhouders plaats. Wanneer het risico te wijten is aan het falen van de menselijke hulp
krachten in het produktieproces (factor arbeid) zal de producent deze door machines ver
vangen. In het verminderd gebruik van arbeid zit de bijdrage van deze factor. Duidelijk
heids- en beknoptheidshalve wordt hierna enkel nog gesproken over een bijzondere vorm 
van terugwaartse spreiding : namelijk deze naar de grondstoffenleveranciers. 
(2) Men bemerke dat deze terugwaartse spreiding over de leveranciers het element preven
tie van dit aansprakelijkheidssysteem opduikt. Door naar veiliger substituten uit te kijken 
zal de producent het zijne bijdragen om een herhaling van het risico in de toekomst te 
voorkomen. 
(3) Men let we! dat zulks enkel waar is op het vlak van de theorie. De praktijk is anders. 
Hierop wordt verder uitvoeriger ingegaan (zie nr. 15). 
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over de gehele bevolking naar het voorbeeld van wat met het ziekte 
risico en andere levensrisico' s gebeurt in een stelsel van sociale zeker
heid? 
T enslotte moet nog gewezen worden op een derde kritiek tegen de 
risicospreidingsleer. In de uiteenzetting werd uitgegaan van een 
economisch model van perfecte mededinging. Het hoeft niet te wor
den betoogd dat de werkelijkheid anders is. Welnu, in een mono
polistische ( r) industrietak zal de spreiding niet zo ruim zijn. In een 
monopolie bevindt de prijs zich reeds op een zo hoog niveau dat een 
additionele prijsstijging een aanzienlijke daling van de vraag en dus 
een vermindering van de output tot gevolg zou hebben. De mono
polist kan dus de additionele kost niet doorrekenen in zijn prijs, en 
zal deze dus zelf moeten dragen. 
Doch ook in de competitieve industrietakken zal de gewenste graad 
voorwaartse spreiding niet steeds bereikt worden. Deze is namelijk 
afhankelijk van de mate waarin een veiliger substitueerbaar produkt 
beschikbaar is, m.a.w. van de graad van competitie tussen de be
trokken producent en producenten van substitueerbare goederen. Dit 
komt erop neer dat de graad van voorwaartse spreiding afhankelijk 
zal zijn van de mate waarin de vraag (en dus de output) zal dalen 
bij een prijsstijging. Zo ook zal de graad van terugwaartse spreiding 
afhangen van de beschikbaarheid van een substitueerbare doch vei
liger grondstof, alsook van de mogelijkheid van alternatieve aanwen
dingen van de gevaarlijk blijkende grondstof (2). 

B. DE RISICOALLOCATIE 

14. Ofschoon zij toepasselijk is in een ruimere context werd de Ame
rikaanse leer van de ,enterprise-liability" in het bijzonder ontwikkeld 
rondom de in de loop van de produktie geschapen risico's. De grond
gedachte, gelijkaardig aan deze die voor de Frans-Belgische leer van 
het geschapen risico, zegt dat de activiteiten moeten belast worden 
met de risico's die zij veroorzaken (3). Toegepast op de produktie-

(1) Op verdere onderverdelingen zoals monopolie, oligopolie, prijsleiderindustrie, client 
niet verder ingegaan. Het argument blijft, met een verschillende graad, geldig (zie CALA
BRESI, Risk distribution, biz. 524-527). 
(2) Aldus CALABRESI, Risk Distribution, biz. 519-523. Deze auteur wijst erop (biz. 523, 
noot 62) dat ook bij voorwaartse en terugwaartse spreiding een deel van het opgelopen 
verlies ongespreid zal blijven. Hetgeen zoals hoger aangestipt een spreiding over de aandeel
houders zal impliceren. 
(3) ATIYAH, Accidents, Compensation and the Law, biz. 582: ,In particular there is a close 
similarity between the widely held notion that it is equitable to make an activity pay for the 
damage that it causes, and the underlying capitalist assumption of general deterrence that 
activities should be charged with their own costs". 
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activiteit van de onderneming betekent zulks dat de door een onder
neming veroorzaakte schadeposten als een kost van deze onderneming 
moeten beschouwd worden (1). Voor de verantwoording ervan werd 
aanvankelijk benevens naar de billijkheid ook verwezen naar de risico
spreidingsleer. De ondernemer moet het risico van zijn activiteit 
dragen omdat hij de veroorzaakte scha:de het best kan spreiden (2). 

Een betere fundering wordt evenwel gevonden in de economische 
theorie van de ,efficient resource allocation"' een theorie die thuishoort 
in de economische denkrichting van de ,Welfare Economics" (3). 
Het basispostulaat van deze denkrichting is dat algemeen gezien het 
uiteindelijk de verbruiker zelf is die best weet wat hem dienstig is. 
T eneinde een vergelijking te kunnen maken tussen zijn behoeften 
en verlangens en de beschikbare alternatieven van behoeftebevrediging 
beschikt de consument over een vergelijkingspunt: de prijs. Aange
zien alle middelen van behoeftebevrediging nagenoeg allen een op
bruiken van ,economische", d.i. per definitie schaarse, goederen 
impliceren is het van kapitaal belang dat de consument een gegronde 
keuze kan maken. De keuze zal gegrond zijn indien het referentiepunt 
(de prijs) correct is, d.w.z. dat de prijs een correcte weergave is van 
de hoeveelheid schaarse goederen die worden opgebruikt om zijn 
behoeften te bevredigen. Anders uitgedrukt moet de prijs van een 
produkt een getrouwe weerspiegeling zijn van wat de kost aan de 
gemeenschap om dit produkt te produceren. 
Wanneer de prijs een correcte weerspiegeling is van de kost zullen de ,resources" 
op efficiente wijze gebruikt worden voor de behoeftebevrediging van de consu
ment. Indien omgekeerd in de prijs van een produkt bepaalde elementen van zijn 
kost niet doorgerekend zijn en de prijs dus te laag is zal er, gegeven de wetten 
van vraag en aanbod, meer verbruikt worden dan bij een correcte kostenbereke
ning. Er grijpt plaats wat de economisten externalisatie noemen. Doordat de prijs 
te laag wordt gesteld wordt de ware kost van het produkt verlegd van dat produkt 
naar andere produkten waarin de grondstoffen op meer efficiente wijze zouden 
kunnen gebruikt worden. Er zal dus teveel van het schaarse goed opgebruikt wor
den, waardoor de behoeften van andere consumenten onnodig onbevredigd zullen 
blijven. Omgekeerd zal wanneer de prijs te hoog ligt er minder gevraagd worden 
dan mogelijk is en zal dus een hoeveelheid schaarse goederen, wellicht ten koste 

(I) Voor een belangwekkende doortrekking van de .,entreprise liability" -gedachte op het 
gebied van de wetsconflicten: zie EHRENZWEIG, Products Liability in the conflict of Laws, 
Yale L.]., I96o, biz. 794 e.v. en Vicarious Liability in the conflict of Laws, Yale L.]., I96o, 
biz. 978 e.v. De ondertitel van deze drie artikels is telkens: ., Toward a theory of Enterprise 
Liability under Forseeable and Insurable Laws". 
(2) SMITH, Frolic and Detour, Col. L. Rev., I923, biz. 444-7I6; DouGLAS, Vicarious liability 
and Administration of Risk, Yale L.]., I929, biz. 584, 586. Zie ook MoRRis, C., Hazardous 
Enterprises and Risk Bearing Capacity, Yale L.]., I952, biz. II72 en II73; GREGORY, 
Trespass to Negligence to Strict Liability, N. Y.U.L.R., I952, biz. 537, 538. 
(3) Het standaardwerk is hier Pmou, Economics of Welfare, 4de uitg., I934· 
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van andere ongebruikt blijven. Enkel bij een juiste kostenweerspiegeling zal de 
aanwending van de schaarse goederen efficient blijken te zijn. 

Een belangrijke verdere stap in de redenering is dat de door een 
produkt veroorzaakte schade als een kost van het produkt moet be
schouwd worden, die in de prijs moet doorgerekend worden. Ook 
de schade die door het produkt veroorzaakt wordt is een kost, d.w.z. 
is een opbruiken van schaarse ,resources". Hieruit volgt dat met 
het oog op een efficiente aanwending van de grondstoffen de produkt
schade moet gelegd worden op diegene die het best bij machte is 
deze kost in de prijs van het produkt te weerspiegelen. De aange
wezen instantie is uiteraard de producent. 

15. Nu wordt van economische zijde geargumenteerd dat hieruit 
geen juridische gevolgtrekkingen kunnen afgeleid worden met be
trekking tot de vraag op wie de aansprakelijkheid voor het produkt
risico moet worden gelegd. 
In een stelsel van perfecte concurrentie, zo wordt betoogd, heeft het 
geen belang op wie die aansprakelijkheid initiaal wordt gelegd omdat 
de markt zelf voor een juiste allocatie zorgt. Door de werking van het 
marktmechanisme zelf vindt de kost steeds en onvermijdelijk zijn 
weg naar de prijs. Zelfs al wordt de aansprakelijkheid juridisch op de 
verkeerde i~star·l.iie -gelegcr dan -riog-zal deze initiale vergissing door 
het marktmechanisme worden gecorrigeerd. 
Deze argumentatie werd voornamelijk bepleit door een Amerikaans hoogleraar, 
Ronald CoASE in een fel opgemerkte bijdrage in The Journal of Law and Economics 
onder de titel ,The problem of Social Cost" (1). 

Toegepast op de aansprakelijkheid voor het produktenrisico, luidt de argumen
tatie van het zgn. ,Coase-theorema" als volgt. 

Zo het produktrisico bijvoorbeeld op de consument geladen wordt, zal deze het 
gevaarlijke produkt niet meer kopen en zich tot minder gevaarlijke alternatieven 
wenden. De fabrikant zal verplicht zijn, wil hij blijven verkopen, een veiliger 
produkt op de markt te brengen. Zulks zal bijvoorbeeld verhoogde veiligheids
maatregelen of het gebruik van (veiliger doch) duurdere grondstoffen impliceren 
en dus tot een verhoogde produktiekost en dus een prijsstijging aanleiding geven. 
Aldus komt de incidentie van de produktschade toch op de producent te liggen 
ook al werd zij juridisch op de consument gelaten. 

In het hier gegeven voorbeeld zijn wij uitgegaan van een situatie waarin het 

(I) CeASE, R., The Problem of Social Cost,]. Law f!J Econ., I96o, blz. I-44· Dit pionier
artikel heeft in de juridische literatuur heel wat beiangstelling gewekt. Zie o.m. : DEMSETZ, 
The Exchange and Enforcement of Property Rights,]. Law f!J Econ., I964, blz. I I ; CALABRESI, 
The Decision for Accidents: An approach to Non-fault Allocation of Costs, Harv. L. Rev., 
1965, biz. 713 e.v.; CALABRESI, Transaction Costs, Resource Allocation and Liability Rules, 
J. Law f!J Econ., 1968, biz. 67 e.v.; NuTTER, The Coase Theorem of Social Cost: A Footnote, 
]. Law f!J Econ., I968, Jrg. I I, biz, 503 e.v.; McKEAN, R.N., Products Liability, Trends and 
Implications, Un. Chi. L. R., 1970, biz. 1-63, vooral biz. 3I e.v. 
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slachtoffer koper is van het produkt, d.w.z. dat het slachtoffer tegenover de auteur 
van de schade in een onderhandelingspositie (,bargaining position") staat. In een 
dergelijke hypothese is de werking van het hoven beschreven: mechanisme vrij 
klaar. Professor CoAsE argumenteert dat zijn theorema geldig blijft voor het geval 
waarin de auteur van de schade en het slachtoffer niet in een onderhandelings
positie tegenover mekaar staan. Dit is waar indien men er van uitgaat dat er geen 
bijkomende kosten verbonden zijn aan het manreuver waardoor de slachtoffers 
toch in een onderhandelingspositie komen te staan tegenover de auteur van de 
schade. Nu blijken dergelijke ,transactiekosten" in de feitelijke wereld wei te 
bestaan (1). Zij bestaan trouwens niet aileen in de ,nonbargaining-situation" 
maar zelfs in een ,bargaining-situation", al was het maar hierom dat het procede 
van de marktcorrectie enige tijd vergt (2). Het is dus wei mogelijk dat in een per
fecte concurrentie en op lange termijn (in the long run) de markt zelf voor een 
economisch verantwoorde d.i. efficiente allocatie van de produktiekost zorgt. In 
de concrete wereld blijft zulks niet het geval omwille van de belangrijkheid van 
de kost die aan het marktmechanisme zelf verbonden is : d.i. de transactiekosten. 
Het is juist om deze kosten te vermijden of te drukken dat het van belang is de 
aansprakelijkheid initiaal te leggen daar waar ze uiteindelijk wei terecht zou komen. 
De juridische beslissing moet zich dus zo precies mogelijk spiegelen aan het 
model dat door de economische wetmatigheid in the long run zou worden tot 
stand gebracht. 

x6. Het probleem van de transactiekosten daargelaten, roept de 
,resource allocation theory" een paar in het oog springende bemer
kingen op, die aangestipt worden vooraleer tot een kritiek van de 
theorie over te gaan. 
Een eerste bemerking gaat naar de kern van de zaak. Het is allemaal 
mooi te spreken over de beslissende betekenis van de keuzemogelijk
heden van de consument als referentiepunt voor een efficiente goe
derenverdeling. De vraag is evenwel of hij wel over het noodzakelijk 
substraat (de centen) beschikt om zijn keuze kenbaar te maken. Het 
gehele systeem gaat maar op wanneer er een redelijke graad van 
inkomensgelijkheid bestaat (3). Bestaat deze niet dan heeft het ook 
geen zin verder aan de principes van het marktmechanisme vast te 
houden. In een dergelijke situatie zal de prijs van bepaalde goederen 
(bijvoorbeeld voedingsmiddelen, geneeskundige verzorging) lager 
moeten zijn dan wat hij onder normale marktvoorwaarden zou zijn. 
Het is dus heel goed denkbaar - en trouwens verantwoord - dat 
een maatschappij beslist de prijs van sommige produkten (bijvoor
beeld levensnoodzakelijke goederen) te subsidieren. Een vorm van 

( r) Met name informatie- en organisatiekosten om bijvoorbeeld automobilisten en voet
gangers te informeren en te organiseren. 
(z) Tevens omdat bijvoorbeeld fabrikanten noch consumenten een preciese voorkennis 
hebben van het risico en derhalve aan het verwerven van die kennis (informatie-) kosten 
verbonden zijn. 
(3) CALABRESI, Risk Distribution, biz. 503, voetnoot 17. 
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een dergelijke subsidie kan erin bestaan niet de totale kost van de 
door het produkt geschapen risico's op de prijs te laten doorwegen (1). 

Derhalve client uit deze bemerking weerhouden te worden dat in de 
theorie van de ,efficient resource allocation" geen exclusieve richt
lijn wordt gevonden. Bij de vraag hoe het ongevallenrisico kan ver
deeld worden hangt alles af van de doelstellingen die daarbij worden 
vooropgezet. De economische efficientie is een, maar niet de enige 
doelstelling. · 

Een tweede bemerking betreft de invloed van een monopolistische 
marktstruktuur op de geldigheid van de ,resource allocation the
ory" (2). Zoals bekend veroorzaakt een monopolie juist een verkeerde 
allocatie van de produktiekosten. Bij monopolie ligt de prijs-kost ver
houding juist hager dan bij de zuivere mededinging; de prijs omvat 
benevens de kosten en de normale winst ook een monopoliewinst. 
Doordat de prijs te hoog ligt, blijft ook de output beneden het peil 
dat bij mededinging zou bereikt worden. Een monopolitische onder
neming werkt dus inefficient omdat zij minder produceert dan onder 
zuivere mededinging verantwoord is. Op het ·eerste zicht zou men 
kunnen argumenteren dat deze distorsie niet vermeden wordt, doch 
integendeel nog verergerd zou worden door de kost van het produkten
risico aan de monopolist op te leggen. Per hypothese is de monopolie
prijs reeds dermate hoog dat een additionele prijsstijging de kopers 
onvermijdelijk van het monopolieprodukt zouden moeten afzien. Men 
zou dus kunnen argumenteren dat de volledige produktiekost (met 
inbegrip van de aansprakelijkheid voor het produktenrisico) wel op 
een competitieve industrie moet gelegd om deze ertoe aan te zetten 

(r) Een typische illustratie van een dergelijke subsidieringsidee wordt aangetroffen in de 
rechtssociologische interpretatie van de 19de eeuwse aansprakelijkheidsregeling die op fout 
was gebaseerd (Cfr. GREGORY, Trespass to Negligence to Absolute Liability, Va. L. Rev., 1951, 
Jrg. 37, pp. 362-365). De subsidie ging hier een andere richting uit met name naar een toen 
nog in haar kinderschoenen staande industrie. Teneinde de industrie, die in haar beginfaze 
met grotere gemiddelde kosten werkt, toe te Iaten van de grond te komen, moest zij ge
subsidieerd worden. Een dergelijke subsidie is impliciet aanwezig in de optie voor fout
aansprakelijkheid. Door de industrie enkel aan de minimale foutaansprakelijkheid te houden 
werd zij beschermd tegen het dragen van haar volle kost. Zie GREGORY, o.c., biz. 368; 
LEFLAR, Negligence in Name Only, N. Y.U.L.R., 1952, biz. 564-584, vooral biz. 579· Een 
toepassing in de rechtspraak is LosEE v. BucHANAN, 51 NY 476 (r873) betreffende de 
Engelse ,strict liability" -regel van Rylands v. Fletcher in het Amerikaanse recht. Over dit 
alles zie ook CALABRESI, Risk Distribution, biz. 5I6. 
(2) FrsHLOW, A. & DAVID, P.A., Optimal Resource Allocation in an Imperfect Market 
Setting, Journal of Political Economy, 1961, biz. 529; CALABRESI, Risk Distribution, blz. 507. 
In de economische theorie en meer bepaald in de economische denkrichting van de ,Wel
fare Economics" werd ,the theory of second best" ontworpen (LIPSEY & LANCASTER, 
The General Theory of Second best, Revue of Economic Studies, 1956, biz. II e.v.). Volgens 
deze theorie zou een correctie aan het monopolieprobleem resulteren in nog meer nefaste 
gevolgen op het stuk van ,resource allocation". Een bespreking en uitvoerige literatuur
opgave omtrent deze theorie vindt men bij CALABRESI, The Costs of Accidents, biz. 86-88. 

1012 



minder te produceren, doch niet op een monopolistische onderneming 
teneinde deze ertoe aan te zetten meer te produceren (x). 
Tegen een dergelijke tegen de borst stotende conclusie rijzen diverse 
bezwaren. Vooreerst kan eens te meer worden aangevoerd dat een 
bestrijding of correctie van monopolie niet client te gebeuren door 
middel van een systeem van aansprakelijkheid. Verder is het zeer 
de vraag of een dergelijke ,subsidiering" van monopolies wei de 
gewenste gevolgen zou hebben. Men kan redelijkerwijze aannemen 
dat de graad van monopolie van de ondernemingen die substitueer
bare produkten produceren nagenoeg gelijk is, dat m.a. w. in de werke
lijkheid eerder oligopolies dan wei monopolies voorkomen. Dus 
binnen de monopolistische industrietak zelf, tussen de monopolis
tische ondernemingen onderling zou de risicoaansprakelijkheid wei 
positieve resultaten opleveren in termen van ,resource allocation" (2). 

17. De belangrijkste kritiek die tegen de ,resource allocation theory" 
kan worden ingebracht is dat deze theorie slechts opgaat in een hypo
thetisch stelsel van vrije markteconomie. Tegen het grondbeginsel 
zelf van dit stelsel (the consumer knows best) kan worden aangevoerd 
dat de consument iiberhaupt geen sociaalvoelende en objectieve 
arbiter kan zijn over zijn eigen behoeftebevrediging, laat staan over 
die van zijn medemensen. En zelfs indien het uitgangspunt aanvaard 
kan worden moet men vaststellen dat het stelsel niet werkt zoals 
het hoort: de consument wordt gemanipuleerd; de producent is niet 
bij machte een correcte exacte prijsberekening te maken, vermits de 
ongevallenkost slechts a posteriori kenbaar is. 
Deze kritieken zijn tot op zekere hoogte geldig. Aileen kan worden 
aangevoerd dat de keuze voor een vrije markteconomie een optie 
behelst die door de maatschappij in haar geheel wordt gemaakt, en 
die voor het huidig onderzoek als een gegevenheid verschijnt. 
Zolang dat, en in de mate dat aan de , vrije markt" beginselen wordt 
vastgehouden, biedt de ,resource allocation theory" een te volgen 
leidraad! 
Subsidiair kan worden aangevoerd dat zelfs indien deze fundamentele 
kritiek als gegrond wordt ervaren, de ,resource allocation theory" 
daardoor niet aile geldigheid verliest ! Zelfs bij verhoogde graad van 
overheidsinterventie wordt en moet belang blijven toekomen aan het 
prijsmechanisme en aan een keuzevrijheid van de consument. Het 
kan zijn dat deze keuzevrijheid voor sommige produkten beperkter 

(1) CALABRESI, Risk Distribution, biz. 507. 
(:z) Zie hierover uitvoeriger CALABRESI, The Costs of Accidents, biz. 81 e.v. 
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moet zijn, maar voor andere lijkt een zekere keuzevrijheid onver
mijdelijk (1). Op dit aldus beperkt domein blijft de ,resource allo
cation theory" een belangwekkende indicator, ofschoon niet de enige. 

18. De ,resource allocation theory" is inderdaad eenzijdig. Zij is 
erop gericht de aansprakelijkheidsregelen af te stemmen op de reali
satie van een welbepaalde doelstelling : met name een economisch 
correcte allocatie van de kosten. Er moet nochtans worden opgemerkt 
dat bij de juridische formulering van de aansprakelijkheidsregelen 
oak andere doelstellingen kunnen worden vooropgesteld. 

In een beknopte samenvattende bijdrage over de evolutie naar een 
nieuw verkeersongevallenrecht (2) onderscheidt de Nederlandse hoog
leraar Bloembergen de volgende doelstellingen : bescherming van 
slachtoffers, spreiding van de schade, realisering van de draagplicht 
van de schuldige schadeveroorzakers, verwezenlijking van het gelijk
heids- en vrijheidsbeginsel, preventie van ongevallen, allocatie van 
kosten en het betrachten van efficiency. Zander veel moeilijkheden 
kan deze lange opsomming gereduceerd worden tot een drietal groe
pen van doelstellingen, waarin men de traditionele doelstellingen van 
elk stelsel van burgerlijke aansprakelijkheid gemakkelijk zal onder
kennen. Bescherming van het slachtoffer en spreiding van de schade 
zijn explicitaties van eenzelfde doelstelling die erin bestaat de door 
de slachtoffers geleden schade zoveel mogelijk te reduceren: dit wordt 
hier de compensatiedoelstelling genoemd. Een tweede groep wordt 
gevormd door wat Bloembergen noemt: de preventie van ongevallen, 
de allocatie van kosten en de efficiency. Oak hier gaan deze doel
stellingen in wezen uit van eenzelfde grondgedachte die erop gericht 
is de schade zoveel mogelijk te reduceren maar dan voor de toekomst. 
Centraal is hier de gedachte dat een stelsel van aansprakelijkheid er 
niet enkel op gericht moet zijn de geleden schade te ,genezen" doch 
deze oak moet voorkomen: dit wordt hier de preventiedoelstelling 
genoemd. 

(1) Cfr. CALABRES1, Risk Distribution, blz. 532: .,Despite some underming of the postulates 
of free enterprise however, we are still remarkably wedded to the price system and to 
individual choice as the proper basis for determining what should be produced. For the mass 
of goods is still produced in response to individual choices rather than to executive fiat". 
(2) BLoEMBERGEN, Naar een nieuw ongevallenrecht, I en II, N.J.B., 1973, blz. 961-971 en 
998-1009. Men weet dat Professor BLOEMBERGEN aan het probleem der verkeersongevallen 
diepgaande aandacht heeft besteed in diverse boeken en publicaties: zie o.m. BLOEM
BERGEN, en anderen, Duizend Botsingen, Kluwer, Deventer, 1972; BLOEMBERGEN, en 
anderen, Verkeersslachtoffers en hun schade, Kluwer, Deventer, 1973; BLOEMBERGEN, Dient 
de wettelijke aansprakelijkheid bij verkeersongevallen vervangen te worden door een stelsel van 
verzekering? H.N.]. V., 1967, blz. I-145· 

1014 



Tenslotte zijn het schuldbeginsel, het gelijkheids- en vrijheidsbe
ginsel explicitaties van wat gezamenlijk de rechtvaardigheidsvereiste 
kan genoemd worden. 

Een onderzoek naar de rechtspolitieke verantwoording van een stelsel 
van aansprakelijkheid moet verlopen tegen de achtergrond van deze 
doelstellingen en vereisten. Bij dit onderzoek client een dubbele vraag 
te worden gesteld: welke is de rangorde der opgesomde doelstel
lingen ; hoe worden zij het best gerealiseerd ? Een verkenning van 
deze vragen wordt in de volgende paragraaf ondernemen. De scope 
van de vraagstelling wordt daarbij lichtjes uitgebreid van het pro
duktenrisico tot andere vergelijkbare accidentele risico' s. 

HooFDSTUK III 

VAN AANSPRAKELIJKHEID NAAR ONGEVALLENRECHT : 
,THE DECISION FOR ACCIDENTS" (r) 

19. Een belangrijke stroming in de recente juridische literatuur heeft 
er zich op toegelegd technieken van de sociale wetenschappen toe 
te passen op juridische vraagstukken. Tot deze technieken behoort 
a.m. wat een ,kosten baten analyse" (cost-benefit analysis) genoemd 
wordt. Een dergelijke analyse gaat uit van een aantal vooropgestelde 
doelstellingen, onderzoekt vervolgens welke de alternatieve methodes 
zijn om het gestelde doel te bereiken en maakt een keuze op grand 
van de kostenverhoudingen van deze alternatieven (2). 

Aan de Amerikaanse hoogleraar G. Calabresi van de Yale Law 
School komt de verdienste toe deze methode te hebben toegepast op 
de problematiek van het ongevallenrecht in een lange reeks geschrif
ten (3) en vooral in zijn magistrale boekje ,The Costs of Accidents. 

(1) Term ontleend aan CALABRESI, The Decision for Accidents, An Approach to Non-Fault 
Allocation of Costs, Harv. L. Rev., 1975, biz. 713 e.v. 
(2) Cfr. PosNER, Logic, Anecdote and Social Cost, The Un. of Chicago Law School Record, 
1970, nr. 2 (boekbespreking van CALABRESI, The Cost of Accidents, zie volgende noot). Zie 
oak BooDMAN, D.M., Safety and Systems Analysis, with Applications To Traffic Safety, Law 
and Contemporary Problems, 1968, biz. 488 e.v. Een goede inleiding tot de economische 
aspecten van de ,.cost benefit analysis" biedt het Penguin-hoek: Cost-Benefit Analysis, 
uitgeg. door R. LA]lARD, Penguin Modern Economics Readings, 1972. 
(3) CALABRESI, Some thoughts on Risk Distribution and the Law of Torts, Yale L.]., 1961, 
biz. 449-553 (Risk Distribution); Fault, Accidents and the Wonderful World of Blum and 
Kalven, Yale L.]., 1965, biz. 216-238 (The Wonderful World); The Decision for Accidents: 
An Approach to Non-fault Allocation of Costs, Harvard L. Rev., 1965, biz. 713-745 (The 
Decision for Accidents); Views and Overviews", Un. Ill. L. Forum, 1967, biz. 6oo-611; 
TranSaction Costs, Resource Allocation and Liability Rules - A Comment, ]. Law & Econ., 
1968, biz. 67 e.v. (Transaction Costs); Does the Fault System Optimally Control Primary 
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A Legal and Economic Analysis" (1), waarvan het algemeen schema 
hieronder in grate lijnen wordt gevolgd (z). 

De aldaar gemaakte analyse heeft betrekking niet enkel op verkeers
ongevallenrisico en het arbeidsongevallenrisico doch oak op het 
produktenrisico, kortom op al die schadegevallen die op accidentele 
wijze in het maatschappelijk leven veroorzaakt worden. Het probleem 
dat door de allocatie van het ongevallenrisico wordt gesteld is, econo
misch bekeken een kwestie van kostenallocatie. In de hier gebruikte 
terminologie beantwoordt een kost aan een verbruiken, een opbruiken 
van per hypothese schaarse grondstoffen. Volgens Calabresi kunnen 
de door ongevallen in een maatschappij veroorzaakte kosten in drie 
categorieen onderscheiden worden (3). Er is vooreerst de in het oog 
springende interpretatie van ongevallenkost, bestaande in de zwaarte 
en frequentie van de door het ongeval veroorzaakte schade. Zulks 
wordt hier primaire ongevallenkost genoemd. Aan een ongeval zijn 
echter oak andere, enigszins meer verwijderde, maar daarom niet 
minder reele, kosten verbonden in de mate dat de initiale schade
impact (of primaire ongevallenkost) op een persoon, bijvoorbeeld het 
slachtoffer, wordt gelaten zonder dat de schade gereduceerd wordt 
door deze over meerdere personen te spreiden. De economische en 
sociale verstoring die volgt uit een dergelijke concentratie van de 
ongevallenkost vormt een afzonderlijke van de primaire kost onder
scheiden ,secundaire ongevallenkost". Wanneer van reductie van on
gevallenkost sprake is, wordt doorgaans geen expliciet onderscheid 
gemaakt tussen deze twee categorieen van kosten (4). Tach is het 

Accident Costs?, Law and Contemporary Problems, 1968, biz. 429-463 (The Fault System); 
Idem & K. C. BAss III: Right Approach, wrong Implications: A Critique of McKean on 
Products Liability, Un. Chi. L. Rev., 1970, biz. 74-91. 
(1) New Haven, London, 1970. Voor een uitvoerige bespreking van dit hoek zie F.I. 
M1cHELMAN, Pollution as a Tort: A Non-Accidental Perspective on Calabresi's Costs, Yale 
L.]., 1971, biz. 647 e.v. Michelrnan suggereert dat het door CALABRESI gemaakte onderscheid 
tussen ,.general" en ,.specific deterrence" klaarder wordt gesteld in termen van de functies 
van de wetgever t.a. v. het ongevallenrecht: de centraliserende en decentraliserende functies. 
De decentraliserende functie is er op gericht het kader te scheppen waarbinnen de kosten
allocatie wordt overgelaten aan vrijwillige transacties tussen individuen. 
(2) De uitgebreide aandacht die hier aan CALABREst's theorieen wordt besteed lijkt verant
woord in het Iicht van de beperkte bekendheid die zij tot nog toe alhier hebben verworven. 
In het eerder vermelde hoek Accidents, Compensation and the Law wordt door AT1YAH een 
uitvoerige bespreking gewijd aan CALABREsr's stellingen. Deze bespreking dateert evenwel 
van voor het verschijnen van CALABREsi' s belangrijkste en samenvattend essay : The Costs of 
Accidents. Hierin wordt o.m. tegemoetgekomen aan een tegen CALABRES1 geformuleerde 
kritiek volgens dewelke deze laatste de nadruk legt op preventie ten koste van compensatie 
(zie o.m. ATIYAH, o.c. en BLOEMBERGEN, N.].B., 1973, biz. 968). 
(3) CALABRES1, Views and Overwiews, biz. 6oo-611; The Wonderful World, biz. 218-219. 
(4) CALABRES1, The Decision for Accidents, biz. 713-741. 
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onderscheid nuttig en reeel: bedoelt men de reductie van de zwaarte 
en de frequentie van de in een maatschappij voorkomende onge
vallen, dan heeft men het over de primaire ongevallenkost. Bedoelt 
men eerder de compensatie van het slachtoffer door een spreiding 
van de schade, dan heeft men het over de reductie van de secundaire 
kost (1). 

Reeds eerder werd gezinspeeld op een derde categorie van kosten die 
door ongevallen veroorzaakt worden, met name de kosten die op hun 
beurt voortspruiten uit de reductie van de primaire en secundaire 
ongevalskosten. Inderdaad leveren de werking en toepassing van het 
ongevallenrecht zelf een kost op aan de maatschappij Deze tertiaire 
ongevallenkost hangt af van de economische efficientie van de admi
nistratie, de juridische behandeling van primaire en secundaire onge
vallenkosten. De hoegrootheid van deze kost vormt een controle op 
de manier waarop primaire en secundaire kosten worden opgevangen, 
een kontrole die in zekere zin primair is omdat zij beslist of de be
handeling van de primaire en secundaire kosten, ,haar prijs waard 
is" (2). 

Het lijkt nogal vanzelfsprekend dat elke maatschappij het aan zich
zelf verplicht is de ongevallenkosten zoveel mogelijk te beperken, te 
minimaliseren. Toch blijkt de reductie van ongevallenkosten geen 
absolute regel, m.a.w. ongevallenkosten kunnen, noch moeten ,ten 
allen koste" vermeden worden. 
Sommige risicodragende activiteiten worden - en moeten wei wor
den - getollereerd, omdat de nuttigheid van de betrokken aktiviteit 
het daaraan verbonden ongevallenrisico ver overstijgt. Wij zijn niet 
bereid aile automobielverkeer te verbieden ook al is dat de enige 
zekere methode om verkeersongelukken (en de daaraan verbonden 
kosten) uit te schakelen (3). Het komt er eerder op aan de ongevallen 
zoveel mogelijk te minimaliseren, rekening houdende met de nuttig
heid van de risicodragende activiteit. In de economische terminologie 
spreekt men van de ,optimalisatie" van het risico. 
In zekere zin maakt elke maatschappij aldus een keuze tussen de 
nuttigheid van bepaalde risicodragende activiteiten en de kost van 
daaraan verbonden ongevallen. Calabresi noemt dit , the decision 

(r) In deze twee facetten erkent men de twee traditioneie doeistellingen van de regeien 
van burgeriijke aansprakelijkheid: preventie en compensatie. 
(2) CALABRESI, The Decision for Accidents, biz. 7I4, noot J. 
(3) CALABREsr, The Costs of Accidents, biz. r8. 
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for accidents" (1): ,a decision as to the level of accidents deemed 
desirable in the light of what it costs us to avoid such accidents" (2). 
De vraag rijst hoe een maatschappij deze beslissing client te maken. 
Teneinde een dergelijke beslissing te rationaliseren moeten vooraf een 
of meerdere doelstellingen geformuleerd worden (3 ). Eenmaal deze 
klaar zijn client de weg, de methode gezocht waarop de doelstellingen 
het best- d.w.z. op de meest efficiente wijze, dus met een minimum 
aan tertiaire kosten - kunnen worden nagestreefd. 

20. De doelstellingen 

Het behoort tot de bijzondere verdienste van Professor Calabresi dat 
hij de aandacht heeft gevestigd op het feit dat bij de ,decision for 
accidents" niet een doch meerdere, soms tegenstrijdige en soms aan 
het ongevallenrecht geheel vreemde doelstellingen kunnen worden 
nagestreefd. Recentelijk werd de klemtoon gelegd op wat in feite 
slechts een sub-doelstelling was, namelijk de compensatie van de door 
het slachtoffer geleden schade (in de hier gebruikte terminologie : 
de reductie van de secundaire ongevallenkost). Een andere even be
langrijke doelstelling bestaat van oudsher in de preventie, d.w.z. de 
reductie in de zin van optimalisatie van het ongevallenrisico voor de 
toekomst (de redudie van cle primaire --ongevallenkost). Enigszins 
verrassenderwijze plaats Calabresi de rechtvaardigheid (,justice") 
voorop als eerste doelstelling van het ongevallenrecht (4). 

De tweede doelstelling van het ongevallenrecht bestaande in een (opti
male) reductie van de ongevallenkost wordt zoals gezegd geboden 
vanuit de vanzelfsprekendheid. Bedoeld wordt de reductie van de 

(1) O.m. in The decision for accidents: an approach to non-fault allocation of costs, Harv. L. 
Rev., Vol. 78, 1965, biz. 713 e.v. 
(2) CALABRESI, Views and Overviews, biz. 6oo. 
(3) Zo kan bijvoorbeeld meer nadruk gelegd worden op de compensatie (secundaire kosten 
reductie) dan op de ongevallenpreventie (primaire kosten reductie}. Zeals verder wordt 
besproken zijn deze doelstellingen tot op zekere hoogte tegenstrijdig. 
(4) The Costs of Accidents, biz. 24-26. 
De primauteit van deze doelstelling moet goed begrepen worden en ligt eerder in het bij
zonder karakter ervan dan wei in een logische prioriteit. Met dit bijzonder karakter wordt 
bedoeld dat aan de rechtvaardigheidsvereiste als aan een zoniet de logisch eerste dan toch de 
belangrijkste plaats toekomt. In zekere zin komt aan de vereisten van de rechtvaardigheid de 
laatste plaats toe: als alomvertegenwoordige, met veto-macht beklede, finale test voor elke 
belangrijkste plaats toekomt. In zekere zin komt aan de vereisten van de rechtvaardigheid de 
juridische oplossing. Een dergelijke positie past volkomen in de verhouding recht-moraal 
en is trouwens tevens beter in overeenstemming met de bijzondere aard van de voor
schriften van de rechtvaardigheid. Deze zijn gekenmerkt door een zodanige vaagheid 
dat zij beter in een correctieve dan in een indicatieve rol toepasbaar zijn. 
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primaire, secundaire en tertiaire ongevallenkosten. Op deze doelstel
lingen en de onderscheiden doelstellingen wordt hieronder verder 
uitgeweid. 
Tenslotte kunnen ook in het ongevallenrecht, zoals door eender welke 
andere rechtstak (I) andere doelstellingen worden nagestreefd die er 
in feite volkomen vreemd aan zijn. Op een paar van die externe doel
stellingen werd reeds gezinspeeld. Zo werd het succes van de fout
aansprakelijkheid in het begin van de I9de eeuw toegeschreven aan 
het nevengevolg ervan waardoor de foutaansprakelijkheid een ver
halen subsidie opleverde voor een zich ontwikkelende industrie die 
( toen nog) niet bij machte was haar voile ,kost" te dragen (zie noot I, 
biz. 240). Zo werd als argument voor riscospreiding aangevoerd dat 
daardoor naast compensatie ook andere doeleinden konden worden 
gerealiseerd zoals een correctie op de inkomensongelijkheid. Wat daar 
gezegd werd geldt in zijn algemeenheid: het is op zijn minst gevaarlijk 
het ongevallenrecht te gebruiken om externe doelstellingen te realise
reo wanneer zulks op een meer directe wijze geschieden kan. Vele van 
deze externe doelstellingen zoals gelijkheid, vrijheid, schuldaansprake
lijkheid kunnen trouwens beschouwd worden als subcategorieen van 
de rechtvaardigheidsvereiste. 

21. De reductie van ongevallenkosten: doelstelling en subdoelstellingen 

De doelstelling van de ongevallenkostreductie splitst zich uit in drie 
samenstellende bestanddelen, de sub-doelstellingen (2). Deze sub
doelstellingen corresponderen met de hager gemaakte indeling van 
de ongevallenkosten in drie categorieen. Reductie van ongevallen
kosten betekent in eerste instantie het reduceren van de frequentie 
en zwaarte van de ongevallen zelf (primary reduction of accident 
costs). Ret betekent ten tweede de reductie van de kosten die resul
teren uit de allocatie van de primaire ongevallenkost (secondary 
reduction of accident costs) (3). 
Wat hier primaire en secundaire kostenreductie wordt genoemd, 
stemt ongeveer overeen met de traditionele doelstellingen van pre
ventie en compensatie. 
Over de wijze waarop de secundaire kostenreductie kan gerealiseerd worden, werd 
reeds in de vorige paragraaf uitgeweid. Daar werd er op gewezen dat deze secun-

(1) Het bekendste voorbeeld is de inkomensherverdelende functie van een stelsel van 
progressieve inkomensbelastingen. 
(z) Term ontleend aan BLoEMBERGEN, N.].B., 1973, biz. 961. 
(3) Het onderscheid tussen primaire en secundaire kostenreductie is niet altijd even klaar. 
CALABRESI wijst zelf op enkele randgevallen: wanneer het slachtoffer nalaat zich medisch 
te Iaten verzorgen en daardoor de schade vergroot, is dit een primaire of secundaire kost ? 
The Costs of Accidents, biz. 29. 
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daire kost kan gereduceerd worden door een spreiding van het risico. Deze 
spreiding kan gebeuren door het risico te verleggen naar de economisch machtiger 
partij (,deepest pocket rule") ofwel door het verdelen over een zo groot mogelijk 
aantal personen (eigenlijke risicospreiding). 

In verband met de verhouding tussen primaire en secundaire kostenreductie 
dient vooreerst opgemerkt te worden dat aan de secundaire reductie (de compen
satie) geen exclusieve betekenis toekomt. Ware dit het geval dan ware een of 
andere vorm van sociale verzekering of een of andere vorm van directe taxatie 
de aangewezen weg. Daardoor immers kan een brede spreiding of een belasting 
van de betere risicodrager gerealiseerd worden. De reden waarom ook de primaire 
kostenreductie een rol speelt is precies gelegen in het accidenteel karakter van de 
hier besproken risico's. Ongevallenrisico's hebben dit gemeen dat zij doorgaans 
aan een identificeerbare oorzaak toe te schrijven zijn en dat zij derhalve beter 
kunnen vermeden worden dan andere, moeilijker localiseerbare risico's zoals het 
ziekterisico. Naarmate de vermijdbaarheid een grotere rol speelt komt ook meer 
belang toe aan de preventie, aan de primaire kostenreductie. Waar het kan is het 
beter te voorkomen dan te genezen (r). 

De derde subdoelstelling heeft betrekking op de reductie van de kosten 
die uit de primaire en secundaire reductie voortvloeien, de administra
tiekosten dus of tertiaire kost. Hier gaat het dus expliciet om de doel
stelling der economische efficie'ntie van de methodes der primaire en 
secundaire kostenreductie. De efficientievereiste vormt een controle 
op de kost zelf van methodes van primaire en secundaire kosten
reductie (2). 

22. De methodes van de primaire ongevallenkostreductie 

Thans wordt de aandacht toegespitst op de methodes om de eerste 
subdoelstelling te realiseren die erin bestaat de frequentie en zwaarte 
van de ongevallen te reduceren (preventie). Hoger werd er reeds op 
gewezen dat deze preventie niet absoluut mag opgevat worden. Het 
gaat dus niet om een uitschakelen van alle ongevallen, omdat een 
dergelijke verstrekkende maatregel aan de maatschappij meer nadeel 
dan nut zou opleveren. Het gaat dus om een optimalisatie van het 
ongevallenrisico, d.w.z. het bepalen van. een minimale graad van 
ongevallen-frequentie die tevens aanvaardbaar is gegeven de nuttig
heid van de gevaarscheppende activiteit (de zgn. ,decision for acci
dents"). 

(1) Dit is niets anders dan een v1,1lgariserende uitdrukking van een latent economisch 
gegrond inzicht : namelijk dat in sommige gevallen de aan preventie verbonden tertiaire 
kost kleiner is dan deze van een compensatie ex post. Het is met andere woorden beter te 
voorkomen dan te genezen omdat zulks gepaard gaat met een reductie van de tertiaire 
kosten. 
(2) CALABRESI, The Costs of Accidents, biz. 28: ,It tells us constantly whether an attempt to 
reduce accidents costs, either by reducing accidents themselves or by reducing their 
secondary effects, costs more than it saves". 
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N u bestaan er twee wel onderscheiden methodes om deze optimale 
reductiegraad te concretiserentJ). De eerste bestaat erin dat de maat
schappij welbepalende risicodragende activiteiten geheel verbiedt of 
aan een bepaalde veiligheidsstandaard onderwerpt. Dit komt erop 
neer dat de maatschappij in haar geheel dus collectief beslist dat de 
kost van bepaalde risicodragende activiteit grater is dan de nuttigheid 
ervan. Een voorbeeld : een maatschappij legt aan alle autorijders het 
installeren en gebruiken van veiligheidsriemen op. In economische 
termen vertaald impliceert een dergelijke regeling de beslissing dat 
de kosten van installatie en afdwinging van het gebruik van veilig
heidsriemen niet opweegt tegen de ongevallenkost die uit het rijden 
zonder riemen voortvloeit (2). Een dergelijk collectief ingrijpen heeft 
steeds betrekking op een specifieke welomschreven activiteit. Calabresi 
noemt deze methode , the collective or specific deterrence ap
proach" (3), hetgeen hier vrij vertaald wordt als de collectieve of 
specifi.eke preventie. 

De tweede methode bestaat erin deze moeilijke ,decision for acci
dents" over te laten aan de werking van het marktmechanisme. Zoals 
hager in herinnering werd gebracht steunt de werking van de markt 
op de beslissingen van de individuele consument. Door al dan niet 
te kopen drukt de consument zijn individuele ,decision for accidents" 
uit en dit over alle hem aangeboden goederen en diensten. Calabresi 
noemt deze methode ,the general deterrence or market approach" (4) 
hetgeen hier vrij vertaald wordt als de methode van de generale pre
ventie of markt-approach. 

De markt-approach vindt zijn theoretische grondslag in de ,resource 
allocation theory". Zij werd hierboven beknopt in herinnering ge
bracht (zie nr. 14). Uit deze theorie vloeit, zoals gezien, voort dat, 
met het oog op een efficiente factorenallocatie, de ongevallenkost 
net als eender welke andere kost in de prijs van de goederen moet 
weerspiegeld zijn. Is dit het geval dan zorgt het marktmechanisme, 
zo werd gezegd, automatisch voor een optimale reductie van de pri
maire ongevallenkost. 

(1) CALABRESI, Views and Overviews, biz. 6oo-6oz; The Costs of Accidents, biz. 35 e.v.; 
The Decision for Accidents, biz. 716 e.v. 
(2) Het wordt duidelijk aangevoeld dat ter voorkomen van de auto-ongevallenkost niet het 
gehele autoverkeer als zodanig moet verboden worden. De nuttigheid van dit laatste 
weegt op tegen de kost verbonden aan een uitschakelen van aile verkeer. 
(3) CALABRESI, The Costs of Accidents, biz. 94-134. 
(4) Ibidem. 
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23. Men verlieze niet uit het oog dat de specifieke of collectieve pre
ventie en de generale preventie noodzakelijkerwijze mekaar aan
vullen. 

De generale preventie of marktapproach schiet te kart als enige me
thode voor de ongevClllenkostreductie. Zulks vloeit vooreerst voort 
uit de hierboven in herinnering gebrachte beperkingen van deze 
theorie. De werking van het marktmechanisme veronderstelt boven
dien ook de mogelijkheid van afspraken, onderhandelingen, ,bar
gains" over de hoegrootheid en waardering van het risico. Tot op 
zekere hoogte (1) bestaat deze mogelijkheid in gevallen van produk
tenaansprakelijkheid doch zij ontbreekt in een andere typische onge
vallensituatie: deze van de verkeersongevallen (2). Verder zijn er ook 
situaties waarin wij de ongevallenpreventie niet kunnen en niet willen 
aan de marktwerking overlaten. Het marktmechanisme, dat op het 
prijsmechanisme is gebaseerd, schiet tekort telkens de ,kosten" en 
,baten" waartussen moet vergeleken worden niet of moeilijk op geld 
waardeerbaar zijn. In dit geval kunnen wij de ,decision for accidents" 
niet aan de markt overlaten. Ook zijn er gevallen waar morele waarde
oordelen zo sterk en algemeen aanwezig zijn dat collectieve beslis
singen kunnen en moeten genomen worden over de wenselijkheid 
of verwerpelijkheid van een activiteit zonder zelfs rekening te houden 
met de kosten-baten verhouding. Prostitutie en moord willen we in 
elk geval verbieden ook al kunnen zij wellicht renderend zijn. 

Anderzijds is ook de specifieke of collectieve preventie op zichzelf 
ontoereikend als methode van primaire ongevallenkostredactie. Speci
fieke preventie heeft luidens zijn term zelf betrekking op specifieke 
activiteiten hetgeen meteen impliceert dat zij slechts een beperkte 
hoeveelheid activiteiten bestrijken kan (3). Een andere beperking van 
de specifieke preventie vloeit voort uit het feit dat sommige risico
dragende activiteiten eenvoudigweg niet kunnen gereglementeerd 
worden. Nemen wij verstrooidheid achter het stuur tot voorbeeld: 
een regel houdende verbod van een dergelijk risicoscheppend gedrag 
heeft geen zin. Het enige wat doenbaar is is het reglementeren van 
een bredere activiteit waarvan het risicoscheppend gedrag een onder
dee! vormt. Maar eens wij aan een dergelijke reglementering toe zijn 

(1) Namelijk slechts in zoverre het slachtoffer tevens koper is van het produkt. 
(2) Over de mogelijkheid om in een dergelijke situatie toch het spel der .,bargaining" te 
introduceren, zie CeAsE, R., o.c., ]. Law & Econ., 1960, biz. I-44· 
(3) Dit in tegenstelling tot de generale preventie: de markt kan slechts in beperkte mate 
specifieke activiteiten bereiken (dit hangt af van de graad van subcategorisatie) doch 
daarentegen heeft de markt betrekking op aile activiteiten. 
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kan de markt wellicht eenzelfde resultaat bereiken en misschien op 
een goedkopere manier. 

24. Uit dit overzicht moge blijken dat de doelstellingen en subdoel
stellingen alsmede de methodes om deze te bewerkstelligen uitermate 
complex zijn zodat een eenvoudige richtlijn voor de juridische allo
catie van aansprakelijkheid daarom reeds uitgesloten blijkt. De com
plexiteit van het vraagstuk wordt nog verhoogd wanneer men zich 
realiseert dat zowel op het uitgangspunt als op de interne logica van 
het systeem van Calabresi fundamentele kritiek kan worden uit
gebracht. 

Op de problemen verbonden aan de onderliggende assumpties be
treffende de werking van het marktmechanisme werd eerder reeds 
gezinspeeld (nr. 17). 
Op een belangrijke kritiek van technische aard moet hier nog even worden inge
gaan. Deze kritiek betreft het centrale argument zelf van de generale preventie 
volgens hetwelk de kostprijs van een activiteit of produkt een invloed zal uit
oefenen op vraag en aanbod. Er wordt op gewezen dat zulks afhankelijk is van 
de prijselasticiteit van vraag en aanbod (r). En wat bijvoorbeeld de prijselasticiteit 
van de vraag betreft is het vrij duidelijk dat deze vrij klein is voor vele courante 
consumptieprodukten en -activiteiten als bijvoorbeeld autovervoer en levens
noodzakelijke middelen. Trouwens waarschijnlijk zou de prijsverhoging van een 
ruim verspreid en relatief veilig produkt bij imputatie van de produktenrisicokost 
zo klein blijven dat hieruit geen vermindering van de vraag en dus geen onge
vallenreductie resulteert (2). Deze kritiek is moeilijk te weerleggen. Wei kan erop 
gewezen worden dat de prijselasticiteit van de vraag verschilt a! naargelang de 
hoedanigheid van de vrager: de industrieel zal op prijsfluctuaties vlugger en 
scherper reageren dan de doorsnee consument. Dit is echter niets anders dan een 
andere versie van het hierna geformuleerde argument dat bij het zoeken naar de 
beste kostvermijder rekening moet gehouden worden met het risicobewustzijn 
en de informatierijkdom van de betrokkene. De prijselasticiteit verschilt uiteraard 
ook alnaargelang de aard van het produkt of activiteit. Zulks is een erkende 
economische wetmatigheid: levensnoodzakelijke goederen zijn minder prijs
elastisch dan luxeartikelen. Voor onze doeleinden is de vaststelling van belang 
dat een !age prijselasticiteit kan gecorrigeerd worden door de betrokken activiteit 
of produkt te gaan uitsplitsen in haar samenstellende onderdelen, dus door 
subcategorisatie van de risicovolle activiteit of produkt. Nemen we eens te meer 
het moeilijke geval van het autoverkeer tot voorbeeld : deze ruime activiteit is 
wellicht weinig prijselastisch doch dit geldt niet noodzakelijk voor de subcatego
rieen zoals autoverkeer door teenager-bestuurders of autoverkeer bij nacht. Hier 
kunnen prijsconsideransen wei degelijk een invloed uitoefenen op de vraag. 

(1) In die zin AT1YAH, Accidents, Compensation and the Law, biz. 590-594; BLOEMBERGEN, 

N.J.B., 1973, biz. 961. 
(2) }AMES, Accident Liability Reconsidered: The Impact of Liability Insurance, Yale L.]., 1948, 
biz. 549 e.v., biz. 550. 
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25. De tweede kritiek betreft de interne logica van de door Calabresi 
voorgestelde schema. Afgezien nog van de enigzins kunstmatig aan
doende indeling in primaire en secundaire ongevallenkostreductie, 
client er op gewezen te worden dat deze twee doelstellingen tot op 
zekere hoogte tegenstrijdig zijn (1). Een perfect systeem van secun
daire kostenreductie is onverzoenbaar met de richtlijnen der primaire 
kostenreductie. Een bepaalde graad aan primaire kostenreductie ge
beurt ten koste van een mindere reductie van secundaire kosten (2). 
Dit wordt duidelijk wanneer men primaire en secundaire tot hun 
essentialia terugbrengt: namelijk preventie en compensatie. Het is 
vrij duidelijk dat een volledige compensatie door een zo breed moge
lijke spreiding strijdig is met een op preventie gerichte risicoallo
catie. Slechts een richtlijn is hierbij duidelijk: deze van de tertiaire 
ongevallenkostreductie en van de imperatieven van de rechtvaardig
heid. Enkel de economische efficientie en de fundamentele billijk
heidsoverwegingen geven doorslaande argumenten : sommige oplos
singen moeten verworpen omdat ze te duur zijn (zoals alles aan de 
markt overlaten): de rechtvaardigheid verplicht anderzijds tot andere 
oplossingen (zoals een zekere compensatie) onafgezien van hun kost. 

26. Spijts de hier geuite vraagpunten en kritieken blijft het stelsel 
van Calabresi van aanzienlijk nut. Zoveel is zeker dat in die domeinen 
waar de marktapproach niet effectief is, ruimte bestaat voor speci
fieke preventie ; en dat, waar de markt wel werkzaam is - en in elk 
economisch bestel, hoe ook geconstrueerd, speelt de markt ergens 
een rol in de goederenverdeling - de richtlijnen van de generale 
preventie met vrucht kunnen gevolgd worden. 

Weliswaar nemen deze richtlijnen het karakter aan van een gok. Deze 
gok is erop gericht de ongevallenkost, bij de juridische allocatie van 
aansprakelijkheid, daar te leggen waar deze vermoedelijk ook door 
de werking van het marktmechanisme zou terechtkomen. Dit komt 
erop neer dat de ongevallenkost moet gelegd worden op wat Calabresi 
,the cheapest cost-avoider" noemt, de instantie dus die in staat 
is de ongevallenkost te reduceren met een minimum aan tertiaire kost. 

Deze gok hoeft evenwel niet in het blinde weg te worden gemaakt. 

(r) Een vergelijkbare tegenstrijdigheid bestaat trouwens ook binnen de doelstelling der 
secundaire kostenreductie tussen de twee methodes: de deepest pocketmethodeende brede
spreidingsmethode. Op deze tegenstrijdigheid en de oplossing ervan door de resource
allocation-theory werd reeds ingegaan. 
(2) CALABREsr, The Costs of Accidents, biz. 29. 
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Calabresi spreekt van ,an educated guess" en ontwerpt een aantal 
richtlijnen die daarbij kunnen gevolgd worden (1). 
Een eerste richtlijn gebiedt ons niet zover te gaan zoeken dat de kost van deze 
zoektocht (administratiekost) de bereikte resultaten overtreft. Dit betekent een
voudig dat wanneer het zoeken van de beste kostenvermijder zeer duur zou uit
vallen, het beter is tevreden te stellen met een gemakkelijker te vinden, ofschoon 
minder effectieve kostvermijder. 

Een tweede richtlijn biedt ons zoveel mogelijk de economische doodzonde van de 
externalisatie te mijden. Externalisatie betekent dat kosten aan een activiteit wor
den toegeschreven ofschoon zij er geen verband mee houden. Zulks kan gebeuren 
wanneer de ongevallenkost wordt toegeschreven aan een te ruim omschreven 
activiteit (onvoldoende subcategorisatie), wanneer de ongevallenkost wordt ge
legd op een instantie die het risico op minder correcte wijze kan evalueren (zo is 
de fabrikant beter geschikt de ongevallenkost te evalueren dan, bijvoorbeeld, een 
detaillist). 
De derde richtlijn gebiedt de vermoedelijke beste kostvermijder op een zodanige 
manier te kiezen dat er maximum kans bestaat dat een eventuele vergissing door 
de markt zal gecorrigeerd worden. Dit komt hierop neer dat de ongevallenkost 
moet gelegd worden op die instantie die op de goedkoopste manier - d.i. met 
een minimum aan tertiaire kost - kan gaan onderhandelen. Calabresi noemt 
deze instantie ,the best briber". De geschikte ,omkoper" is hij die het best 
bewust is van het risico, die het best gelnformeerd is over de vraag met wie op 
de voordeligste manier kan onderhandeld worden. 

Tenslotte moet ervoor gezorgd worden dat de gehele zoektocht wordt 
toevertrouwd aan een instantie, een forum dat het best geschikt is om 
al deze beslissingen correct te nemen. Tevens moet de beste methode 
gevonden worden voor deze zoektocht. In concreto komt dit er op 
neer dat wij moeten beslissen of de rechtbanken het geschikte forum 
uitmaken en of de aldaar gevolgde methode van uitspraak van geval 
tot geval de aangewezen weg is (2). 

HooFDSTUK IV 

TOEPASSING OP DE PRODUKTENAANSPRAKELIJKHEID 
NAAR EEN NIEUW PRODUKTONGEVALLENRECHT 

A. HET PROCES VAN DE FOUT-AANSPRAKELIJKHEID 

27. In het traditionele de bat over de foutaansprakelijkheid werd 
steeds teruggekomen op twee belangrijke euvels : ten eerste de enorme 
administratieve kosten verbonden aan de operatie van het systeem 

(1) CALABRESI, The Costs of Accidents, biz. 135-173 en biz. 174-197· 

(z) CALABRESI, The Costs of Accidents, biz. 160 e.v. 
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en ten tweede de niet-compensatie van het slachtoffer bij ontstentenis 
van een foutieve gedraging van een derde. 

Dat het foutsysteem slechts werkt ten koste van zeer hoge adminis
tratiekosten (tertiaire kosten) behoeft weinig betoog. In de Common
Law systemen wordt deze hoge kost hoofdzakelijk toegeschreven aan 
het gebruik van het bijzonder onereuse jury-systeem. De kritiek is 
evenwel algemeen geldig omdat de tertiaire kosten verband houden 
met de essentiele kenmerken van een systeem van foutaansprakelijk
heid: het onereuse van het systeem is hoofdzakelijk te wijten aan 
het precede waardoor de kostenallocatie telk-ens opnieuw moet ge
beuren bij elk van de ontelbare ongevallen die in het maatschappelijk 
leven voorkomen. Over de daaraan verbonden gerechtelijke vertra
ging, gerechtskosten, advokatenkosten, deskundigenkosten en ver
zekeringskosten werd reeds voldoende gelamenteerd. In elk geval 
moet er naar gestreefd worden de doelstellingen van het ongevallen
recht te realiseren op een meer efficiente manier. 

Een tweede traditioneel aan het foutsysteem verweten tekortkoming 
is dat het sommige slachtoffers onvergoed laat, dat andere een over
compensatie verkrijgen en dat een en ander slechts mits heel wat 
vertraging gebeurt. Vertaald in onze terminologie betekent zulks dat 
liet foutsysteem tekort schiet ten aanzien van de-tweede-doelstelling : 
de reductie van de secundaire kosten door een zo volledig en efficient 
mogelijke compensatie. 

Aan de insufficiente compensatie werd gepoogd te verhelpen door 
middel van het systeem der verzekering : ongevallen of aansprakelijk
heidsverzekering, al dan niet verplicht. Stellig wordt daardoor in 
beperkte mate verholpen aan de onvoldoende compensatie (r). De 
vraag is evenwel of door de toevoeging van de verzekering het fout
systeem niet in zijn essentiele elementen aangetast wordt, of dus 
foutaansprakelijkheid en verzekering wel uberhaupt verzoenbaar zijn. 
De moeilijkheid kan als volgt omschreven worden: door de verze
kering wordt meer aan secundaire kostreductie gedaan maar wordt 
juist daardoor de primaire kostenreductie, de preventie niet in het 
gedrang gebracht ? Door de verzekering wordt immers de ongevallen
kost verlegd van de beste (of althans de vermeende beste) kostver
mijder naar ruimere groepen waarvan de samenstelling bepaald wordt 
door actuariele overwegingen en niet door kostvermijdingsbekwaam-

(r) Door de aansprakelijkheidsverzekering (third party insurance) wordt verholpen aan 
wat genoemd wordt ,the solvency gap", door ongevallenverzekering wordt verholpen aan 
,the liability gap" cfr. GREGORY & KALVEN, Cases and Materials on Torts, Little Brown & 
Cy, Boston, 1969, biz. 784 e.v. 
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heid (,cost avoidance capacity"). Er grijpt dus externalisatie plaats 
van de kost naar personen die er niets kunnen aan verhelpen en naar 
activiteiten die er niets mee te maken hebben. Van twee (tegenstrij
dige) dingen een : ofwel willen we de kost leggen op de beste (of 
vermeende beste) kostvermijder, maar dan mag deze doelstelling niet 
door verzekering worden geneutraliseerd ; ofwel willen we bewust 
een volledige compensatie maar dan client de kostelijke omweg van 
de individuele foutaansprakelijkheid niet te worden gemaakt (1). 

28. De vraag naar de verdiensten van de foutaansprakelijkheid kan 
derhalve als volgt geform uleerd worden : gegeven het feit dat de 
compensatie inadequaat en op economische inefficiente wijze gebeurt, 
zijn er dan nog voldoende redenen voorhanden om het systeem te 
behouden omwille van zijn kwaliteiten op het gebied van de generale 
en specifieke preventie (2). 

Daartoe wordt het foutsysteem vooreerst getoetst aan de richtlijnen 
van de generale preventie (of marktwerking). 

Nu blijkt dat het foutsysteem geen enkele van de in verband hier
mede gegeven leidraden op bevredigende wijze navolgt (3). Dat het 
foutsysteem tekort schiet ten aanzien van de eerste leidraad betreffende 
de optimalisatie van de aan het systeem verbonden administratie
kosten is duidelijk. Deze kosten zijn zeer hoog omdat het op een 
gevallenbasis werkt en omdat het zulks doet via de tussenkomst van 
een tijdrovend en kostelijk forum (de rechtbank, de jury). Een ver
dere verklaring voor de hoge administratiekosten van het foutsysteem 
is dat bij de kostenallocatie geen rekening wordt gehouden met de 
vraag wie het risico het goedkoopst kan verzekeren (4). Door de kosten 
te leggen op een partij die hogere verzekeringspremies client te be-

(1) Fleming JAMES, Social Insurance and Tort Liability: The problem of Alternative Remedies, 
N.Y. U.L.R., 1952, biz. 540: ,Something of the philosophy of social insurance has crept 
into the thinking about tort liability, almost surreptitiously, so that the current philosophy 
of tort !was is schizophrenic". Zie ook EHRENZWEIG, Negligence Without Fault, Trends 
Toward an Enterprise Liability for Insurable Loss, Berkeley and Los Angeles, 1951 (heruit
gegeven in Cal. L. Rev., 1966, biz. 1422-1477); Zie ook LEFLAR, Negligence in Name Only, 
N. Y.U.L.R., 1952, biz. 564-584. 

(2) De argumentatie van CALABRES1 vindt men in de hoofdstukken 10 tot 12 van The 
Costs of Accidents. Nog uitvoeriger: CALABRESI, Does the fault system actually control primary 
accident costs? Law and Contemporary Problems, 1968, biz. 429-463. 

(3) CALABRESI, The Costs of Accidents, biz. 239-273; Idem, The Fault System, biz. 441. 

(4) CALABRESI, The Costs of Accidents, biz. 251. Voor dejuiste draagwijdte van het argument 
weze rekening gehouden met volgende bemerking van de auteur: ,I am not concerned here 
with the failure of the fault system to spread accident costs adequately from society's point 
of view ( ... ). I am concerned here with its failure to give weight to the fact that it costs 
different parties to an accident different amounts to spread the accident costs, even though 
they may be equally prone to that particular accident" (biz. 251-252). 
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talen (om allerlei redenen: ongeorganiseerde activiteit, moeilijke ri~ 
sicoevaluatie, dus transactiekosten) wordt ·een onnodige administratie
kost gemaakt bestaande in de additionele premiumkost. Een duide
lijke toepassing hiervan vindt men in de arbeidsongevallen. Een van 
de goede redenen om hier werkgeversaansprakelijkheid te verkiezen 
was dat de werkgevers veel goedkoper - met minder transactie
kosten - het arbeidsongevallenrisico konden verzekeren. Het zelfde 
argument kan mutatis mutandis gemaakt worden pro producenten
aansprakelijkheid en contra verbruikersaansprakelijkheid. 

Het belangrijkste euvel van de kostenallocatie door de foutaansprake
lijkheid is deze tegen de tweede leidraad: het vermijden van de exter
nalisatie. Externalisatie grijpt plaats wanneer bij de risicoallocatie 
onvoldoende wordt gesubcategoriseerd. In het foutsysteem schijnt 
een dergelijk gevaar voor onvoldoende subcategorisatie op het eerste 
zicht niet aanwezig precies omdat de hoogst mogelijke graad van 
subcategorisatie wordt gerealiseerd door een afzonderlijke beslissing 
voor elk geval. Spijtig genoeg werpt deze methode geen vruchten 
af en zulks omwille van de verzekering die aan het systeem van fout
aansprakelijkheid verbonden wordt. Daardoor wordt de uiteindelijke 
kostenallocatie immers uitgedeind tot alweer ruimere categorieen 
wier samenstelling niet meer bepaald wordt door de leidraad der 
internalisatie. 

Externalisatie kan oak te wijten zijn aan het feit dat bij de kosten
allocatie geen of onvoldoende rekening wordt gehouden met de be
kwaamheid van de aansprakelijke om het risico correct te kennen 
en te evalueren. Van de adequaatheid van deze kennis van het risico 
hangt immers af in welke mate het risico zal vermeden worden. 
Arbeidsongevallen en produktenaansprakelijkheid zijn oak hier weer 
een goed voorbeeld. Zolang het aan de individuele arbeider of con
sument overgelaten wordt een verhoogde veiligheid na te streven, 
zal zulks minder goed en minder goedkoop gebeuren dan wanneer 
zulks aan de werkgever of producent wordt overgelaten. Deze laatsten 
zijn immers veel beter geplaatst om de omvang en oorzaken van het 
risico te kennen. 

Externalisatie wordt tenslotte veroorzaakt wanneer de gealloceerde 
kost niet gedragen wordt door de daartoe best geschikt geachte maar 
door deze verder wordt overgedragen op anderen die op de kost
reductie geen invloed kunnen uitoefenen. Zulks gebeurt in het fout
systeem op twee manieren. Bij aansprakelijkheidsverzekering van de 
schuldig geachte auteur van schade, op een ruimere groep van ver
zekerden; bij ongevallenverzekering (eventueel sociale verzekering 
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van het onvergoede slachtoffer op alle verzekerde, mogelijke slacht
offers (eventueel de gehele gemeenschap). 

Het foutsysteem schiet duidelijk tekort in het naleven van de derde 
leidraad die gebiedt de ongevallenkost te leggen op ,de beste om
koper". Zoals gezien is dat degene die best geplaatst is om een even
tuele vergissing door de markt te Iaten corrigeren. Deze leidraad wordt 
in het foutsysteem gewoonweg genegeerd. 

Besloten kan worden dat het foutsysteem een zeer povere prestatie 
Ievert inzake primaire kostenreductie in zoverre wij deze met behulp 
van de markt Iaten gebeuren. 

29. De finale test waaraan het foutsysteem als eender welk ander 
juridisch stelsel moet voldoen is de rechtvaardigheidsvereiste. 

Wij hebben hiervoor reeds vastgesteld dat vooral op argumenten uit 
die hoek beroep wordt gedaan tot verdediging van de foutaansprake
lijkheid. Tevens werd erop gewezen dat naast preventie en compen
satie ook andere doelstellingen bestaan zoals vrijheid, gelijkheid en 
individuele schuldaansprakelijkheid die gezamenlijk onder de hoofding 
rechtvaardigheid schuilgaan. 
Geen van de hierboven geleverde kritieken zouden mogen weerhou
den worden indien er het foutsysteem inderdaad geboden ware door 
de vereisten der rechtvaardigheid. Bij ons onderzoek van deze ver
eisten zullen wij ons beperken tot een drietal deelaspecten van de 
rechtvaardigheid: de gelijkheidsvereiste, de vrijheid van het individu 
en de vereiste dat er rekening gehouden wordt met de relatieve schuld. 
Dat in de gelijkheidsvereiste geen sterk argument ten voordele van de fout
aansprakelijkheid gelegen is behoeft weinig betoog. Gelijkheid verzet er zich 
tegen dat gelijkaardige gevallen op verschillende wijzen behandeld worden. Toe
gepast op het ongevallenrecht betekent zulks dat duidelijk gelijkaardige risico's 
door eenzelfde stelsel van aansprakelijkheid moeten gesanctioneerd worden. 
Extreem gesteld kan men beweren dat de uitbreiding van de schuldloze aan
sprakelijkheid de restanten van de foutaansprakelijkheid als een anomalie doen 
verschijnen. Trouwens in vele van die gevallen is het foutbegrip van zijn ware 
inhoud ontdaan. Speciaal in verband met produktenaansprakelijkheid blijkt een 
onaanvaardbare inconsistentie te bestaan tussen de verschillende regimes waaraan 
het slachtoffer-koper, dat zich op schuldloze vrijwaringsaansprakelijkheid kan 
beroepen en het slachtoffer dat als derde zich enkel op de aquiliaanse foutaan
sprakelijkheid kan beroepen. Een andere inconsistentie is gelegen in het verschil 
van regime tussen twee vrij gelijkaardige risico's: het arbeidsongevallenrisico en 
het produktenrisico. 

De vrijheidsvereiste wordt traditioneel geacht een stelsel van individuele aan
sprakelijkheid te impliceren: elk staat enkel in voor de gevolgen van zijn eigen 
daden. Er zouden met andere woorden enkel geindividualiseerde verhoudingen 
mogen zijn tussen de auteur en het slachtoffer van de schade. Buiten het on-
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gevallenrecht is deze visie heden ten dage verlaten hetgeen op treffende wijze 
door het stelsel van de sociale zekerheid wordt geillustreerd. Doch ook binnen het 
ongevallenrecht wordt deze individualistische approach, die tenslotte een remi
niscentie bevat aan de tijd waarin aansprakelijkheid door de regels van de weer
wraak werd beheerst, meer en meer verlaten. Getuige hiervan is het verschijnsel 
van de verzekering (ook van de schuldige partij) dat in essen tie een collectivisering 
van het risico bevat. 

Het individualisme van de foutaansprakelijkheid paste misschien in de tijd waarin 
de maatschappelijke verhoudingen zelf in hoofdzaak individualistisch getint 
waren. In een tijd waarin de verhoudingen tussen individuen vervangen werden 
door verhoudingen tussen anonieme collectiviteiten (men denke aan het productie
en distributieproces) heeft dit individualiserend ongevallenrecht geen plaats meer. 

Billijkheidsoverwegingen die in de maatschappij onmiskenbaar diep
geankerd aanwezig zijn verzetten er zich tegen dat bij de aansprake
lijkheidsallocatie schuld en onschuld volledig worden miskend. Deze 
schuldgedachte wordt echter minder sterk aangevoeld in al die ge
vallen waarin het slachtoffer wordt vergoed. Zodra dit gebeurd is 
bestaan minder uitgesproken gevoelens over de vraag of de vergoe
ding enkel door een schuldige partij mag gebeuren. Onze bekommer
nis gaat dus eerder naar de compensatie van de onschuldige dan naar 
de bestraffing van de schuldige en dat is terecht zo. lets anders is 
dat een ware schuld, de opzettelijke schuld moet bestraft worden, 
(men denke aan- de-onverzekerbaarheid van de grov:e fout)_ (1) maar 
daartoe is geen volledig stelsel van foutaansprakelijkheid nodig. 

30. Dit alles kan ons de vraag doen stellen of rechtvaardigheids
overwegingen het foutsysteem wel op zodanige wijze vereisen dat 
geen ander systeem toelaatbaar zou zijn, in het bijzonder een stelsel 
dat expliciet compensatie en preventie van ongevallen nastreeft en 
zulks op efficiente wijze. De maatschappelijke verhoudingen zelf 
zijn op dramatische wijze verschillend geworden van deze waarin 
het foutsysteem is ontstaan. Met Calabresi kunnen we besluiten : 
, The fault system may have arisen in a world where one injurer 
and one victim were the most that society could handle easily, and 
in such a world it probably was a fairly good mixed system. ( ... ) 
But even assuming that such was the world in which the fault system 
grew, it is not today's world. Today accidents must be viewed not as 
incidental events linking one victim with one injurer but as a more 
general societal problem" (2). 

(I) Artikel I6 van de Belgische Wet van I I juni I874· 
(2) The Costs of Accidents, blz. 307-308. 
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B. NAAR EEN SCHULDLOZE PRODUCENTENAANSPRAKELIJKHEID ? 

31. In het domein van produktenaansprakelijkheid gaan thans veel 
stemmen op ten voordele van een stelsel van schuldloze fabrikanten
aansprakelijkheid. Op het eerste zicht lijkt een dergelijk stelsel inder
daad de proef van de hoger gestelde voorwaarden vrij goed te door
staan. 

Schuldloze fabrikantenaansprakelijkheid is eveneens een gemengd 
systeem waarin primaire en secundaire kostenreductie gerealiseerd 
worden tegen een, naar verluidt, redelijke tertiaire kost. Schuldloze 
fabrikantenaansprakelijkheid blijkt een soepele toepassing van de 
methode der generale preventie. Onder deze methode moet de onge
vallenkost gelegd worden op degene die het best in staat is de kost 
in de toekomst te vermijden: de beste kostvermijder. De toepassing 
van de richtlijnen om deze te vinden wijzen in de richting van de 
producent. 
Door het produktrisico op de producent te leggen wordt het gelegd op degene die 
dit risico op goedkope manier kan verzekeren. Ofschoon over de verzekering ,B.A. 
goederen na levering" heel wat verzekeringstechnische problemen rijzen, toch 
blijkt het aannemelijk dat deze verzekering in globo goedkoper zal uitvallen dan 
wanneer het produktenrisico zou verzekerd worden langs de zijde van de slacht
offers. De reden hiervan is gelegen in het feit dat de producent vee! beter ge
plaatst is om de omvang en aard van het risico te evalueren dan de disparate 
ongeorganiseerde groep van slachtoffers. In het premiumvoordeel van de produ
cent-verzekeringsnemer zit een optimalisatie van de transactiekost. 

Ook de belangrijkste bij die kostenallocatie na te volgen richtlijn die ertoe strekt 
externalisatie te vermijden wijst in de richting van de producent. De reden hier
van is dat de producent duidelijk in de geschikte positie is om de kost te evalueren, 
om zijn gedrag door de opgelopen kost (aansprakelijkheid) te Iaten beinvloeden 
en om deze kost te transfereren naar de genen die in het kader van een efficiente 
,resource allocation" deze kost moeten dragen. De producent is beter beplaatst 
dan bijvoorbeeld de tussenhandelaar die slechts een beperkte sektor van het risico 
(bij zijn afnemers) kan overzien. In elk geval kan de producent het risico op een 
goedkopere wijze evalueren, d.w.z. met minder transactiekosten, dan de consu
menten individueel of collectief. 

Als professioneel, als industrieel is de producent meer kostbewust of ongevals
bewust dan het doorsnee niet-professioneel individu (1) en zal zijn gedrag dus 
door de kostenallocatie Iaten beinvloeden. De tegen generale preventie geformu
leerde kritiek volgens dewelke de imputatie van de ongevallenkost in de prijs 
geen of weinig invloed zal uitoefenen, gaat dus minder goed op wanneer we te 
te doen hebben met iemand zoals de producent wiens job het juist is een stringente 
kostenanalyse te maken (2). 

(1) Cfr. ATIYAH, Accidents, Compensation and the Law, biz. 503. 

(2) Hierin ligt een belangrijk verschil met andere ongevallen zoals verkeersongevallen 
waar de individuen inderdaad minder .,cost-conscious" of .,accident-conscious" zijn. De 
gedragsbepalende invloed van kostwijzigingen is hier inderdaad vee! geringer. 

IOJI 



De producent zal dus wel degelijk reageren op de verhoogde kost van zijn aan
sprakelijkheid. Zoals gezien zal hij bij verhoogde veiligheidsmaatregelen de prijs 
verhogen en de output verlagen. Dit komt er op neer dat de kost wordt getrans
fereerd naar de kopers van zijn produkt. Een dergelijke transfer stemt echter 
perfect overeen met de in het kader van de ,efficient resource allocation theory" 
vereiste internalisatie. Door het produktenrisico op de koper te leggen gebeurt 
geen externalisatie maar wel juist de allocatie van de kost van een produkt op 
degene die over het gebruik ervan oordeelt: de koper, de consument. De objectie 
kan hier opnieuw gemaakt worden dat de reactie van de consument op een prijs
verhoging afhankelijk is van de prijselasticiteit van de vraag, die op haar beurt af
hankelijk is van andere factoren zoals de doorzichtigheid van de markt en de aard 
van de goederen. De objectie is geldig doch kan ondervangen worden door een dif
ferentiatie van produkten. Dit is een aanwijzing die bij de vaststelling van een 
regime van produktenaansprakelijkheid niet noodzakelijk eenvormig client te zijn 
voor alle produkten. Een andere objectie die hier kan gemaakt worden is dat ook 
de producent het risico ook op een andere manier transfereert, namelijk door zich 
tegen zijn aansprakelijkheid te verzekeren. Ook hier weze gedeeltelijk toegegeven 
aan de objectie. Door de verzekering van het risico wordt de kost toebedeeld aan 
andere producenten en wellicht ook op producenten van andere goederen, zodat 
een zekere externalisatie van het risico niet denkbeeldig is. Toch kan men aan
nemen dat bij de verzekering van de ,B.A. Goederen na levering" meer rekening 
zal gehouden worden met de bijzondere kenmerken van elke producent en zelfs 
van elk produkt, en dat de premie dan ook meer geindividualiseerd zal zijn. 
In verband hiermee kan ook de vraag gesteld worden of door schuldloze fabri
kantenaansprakelijkheid wel een gewenste graad van subcategorisatie zal tot stand 
komen. Deze subcategorisatie wordt niet alleen bedreigd door de uitvlakking 
van de ongevallenkost over meerdere producenten (via verzekering), maar ook 
door de onvoldoende differentiatie tussen de risico's van de verschillende produk
ten van eenzelfde producent. Wat dit laatste betreft wordt het probleem nog 
verscherpt naarmate de ondernemingen steeds grater worden, meer uiteenlopende 
,productlines" gaan aanhouden en meer geneigd zijn tot de praktijk van de 
,loss-leaders". 

Tegenover deze objecties kan enkel gesteld worden dat de laatste allocatieleidraad 
toch in de richting van de producent wijst, omdat deze het best geplaatst is om 
een eventuele verkeerde allocatie door de markt te laten corrigeren. Hij is de 
,best briber" in die zin dat de producent veel beter dan gelijk wie geplaatst is 
om een verkeerd gebleken allocatie te corrigeren door op de markt in te werken. 

C. EEN TOEKOMSTVISIE TOT BESLUIT 

32. Het ietwat gewrongen karakter van de argumentatie ten voordele 
van schuldloze producentenaansprakelijkheid wijst er enkel op dat 
eenvoudige rechtlijnige oplossingen voor een subtiel spel als dat van 
de generale preventie uitgesloten zijn. Het gaat hier tenslotte, zoals 
Calabresi terecht aanstipt, om ,an educated guess". Het gaat er 
oak niet om te bewijzen dat de producent een perfecte kostvermijder 
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is maar wel dat hij een betere is dan andere instanties zoals de ccn
sument of de gemeenschap in haar geheel. 

Tach blijken de hierboven opengelaten vragen ons uiteindelijk tot 
een nag fundamenteler vraagstelling te moeten leiden, naar een alter
natief procede van kostenallocatie waarin niet aileen het foutsysteem 
maar het gehele aansprakelijkheidssysteem zou worden verlaten. 

Men moet immers vaststellen dat een juridisch stelsel van schuldloze 
producentenaansprakelijkheid uiteindelijk gebruik maakt van een
zelfde forum en methode als de foutaansprakelijkheid: met name de 
individuele (d.w.z. van geval tot geval) allocatie van aansprakelijk
heid ex post factum via een onereus forum: het aansprakelijkheids
proces. 
Moet derhalve, om aan deze objectie tegemoet te komen, niet gedacht 
worden aan een alternatief stelsel waarin het gehele aansprakelijk
heidsstelsel zou vervangen worden door een collectief werkend stelsel 
van ex ante kostenallocatie. 
Een dergelijk stelsel zou er als volgt kunnen uitzien (1). De allocatie van de 
ongevallenkost op de producent zou niet gevalswijze en ex-post gebeuren doch 
collectief en ex ante. Door een vorm van taxatie van de producenten en invoerders 
zou een fonds worden samengesteld waaruit de produktslachtoffers zouden ver
goed worden. Bij de taxatie zou rekening moeten gehouden worden met de om
vang van het door de producent geschapen risico, en ook met de aard van de ge
produceerde goederen. Voor sommige levensnoodzakelijke doch gevaarlijke 
produkten zou de producent negatief belast, d.w.z. gesubsidieerd worden. Deze 
subsidie zou uit de algemene gemeenschapskas moeten gespijsd worden (in de 
mate dat de gemeenschap als geheel de produktie ervan noodzakelijk acht). 

Bij de beoordeling van de omvang van het risico zou nauwkeurig moeten gedif
ferentieerd worden tussen diverse ,product-lines", maar ook tussen de frequentie 
en de zwaarte van de ongevallen (vele kleine ongevallen of enkele zware ongeval
len). Deze differentiatie zou zelfs zover kunnen gaan dat diverse fondsen voor 
diverse risicocategorieen worden gevormd. 

Uit het aldus collectief gevormd fonds zouden vergoedingen betaald worden aan 
de produktslachtoffers. De omvang van de vergoeding zou tot op zekere hoogte 
forfaitair kunnen zijn, met in elk geval een forse restrictie op moeilijk te evalueren 
schadeposten van immateriele aard. 

33· Een nadere bespreking van het hier geschetste alternatief over
stijgt de scope van huidig artikel. Ik wil enkel suggereren dat hier 
ruimschoots gelegenheid bestaat tot verdere discussie. Persoonlijk 
ben ik trouwens van oordeel dat de discussies over de toekomst van 
ons stelsel van burgerlijke aansprakelijkheid zich eerder met dit soort 

(1) Ook door CALABRESI werd reeds in summiere bewoordingen deze mogelijkheid voor
zien: Risk Distribution, biz. 533, voetnoot 90. 
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vragen zullen moeten bezighouden dan met de afweging van de onder
scheiden waarde van schuld en risico als grondslag van aansprake
lijkheid. 

Dat het hierboven geschetste systeem niet zo futuristisch is als men 
op het eerste zicht zou denken, en dat bijgevolg oak de discussie 
ervan ons weldra zal opgedrongen worden blijkt uit sommige recente 
wetgevingen waarin een ver gaande collectivisering van het ongevallen
risico wordt aangetroffen. Bedoeld wordt a.m. (1) de in 1972 in Nieuw 
Zeeland uitgevaardigde Accident-Compensation Act. Terecht werd in 
dit verband gesproken van het einde van de ,personal injury tort" 
en van een ,requiem for the common law". Tot besluit van dit 
artikel weze aan deze oak voor ons belangwekkende wetgeving een 
korte bespreking gewijd. 
Deze zorgvuldig voorbereide (2) en uiterst belangwekkende wetgeving voorziet 
een schema van vergoeding voor alle inkomensverwervers (earners) die op 
accidentele wijze fysisch-lichamelijke schade lijden onafgezien van de plaats en 
het ogenblik waar het ongeval plaats grijpt. Slachtoffers die zelf geen inkomen ge
nieten worden onder dit schema niet vergoed: voor hen blijven de oude common
law remedies beschikbaar. Deze discriminatie tussen inkomenverwervers en 
niet-inkomenverwervers, zou, naar verluidt, slechts van tijdelijke aard zijn (3) 
en in de wet zelf wordt de mogelijkheid voorzien om de draagwijdte van de 
dekking verder uit te breiden (4). Anderzijds worden alle slachtoffers van auto
ongevallen, onafgezien van de vraag of zij inkomenverwerVers iijn, -onder dit 
schema vergoed. 

Dat door deze wetgeving een dodelijke slag wordt toegebracht niet enkel aan het 
fout-systeem maar aan het ,tort" -systeem als zodanig, is duidelijk. Het schema 
spitst zich resoluut toe op de doelstelling van de compensatie van alle accidenteel 
geleden schade. Tot nog toe werd dit ongevallen-vergoedingsschema apart ge
gehouden van het stelsel der sociale zekerheid, maar het laat zich voorzien dat 
in een meer of min nabije toekomst de twee stelsels onvermijdelijk met mekaar 
zullen versmolten worden. 

De grate moeilijkheid van het nieuwe systeem bestond natuurlijk in de financie
ring ervan. Daartoe worden twee fondsen opgericht: een ,Earners' Fund" dat 

(1) Een ander voorbeeld van meer beperkte omvang is het Duitse ,Entwurf eines Gesetzes 
zur Neuordnung des Arzneimittelrechts" waarvan enkele paragrafen gewijd zijn aan de 
aansprakelijkheid voor gebrekkige geneesmiddelen en waarin een zekere collectivisering 
van het risico wordt voorzien door de oprichting van een door de producenten gespijsd 
,Arzneimittel - Entschii.digungsfonds". Voor meer gegevens zie VoN HIPPEL, E., Ver
brauchersschutz, Tubingen, 1974. blz. 37 e.v. 
(2) Zie hierover PALMER, Abolishing the Personal Injury Tort System: The New Zealand 
experience, Alberta L. Rev., 1971, biz. 169 e.v.; MATHIESON, Royal Commission of Inquiry: 
Compensation for Personal Injury in New Zealand, Mod. L. Rev., 1968, biz. 544 e.v.; MA
THIEsoN, Compensation for Personal Injury in New Zealand, International and Comparative 
Law Quarterly, 1969, biz. 191 e.v. 
(3) PALMER, G.W., Compensation for Personal Injury: A Requiem for the Common Law in 
New Zealand, A.C.].L., 1973. biz. 1-44. blz. 2. 
(4) Accident Compensation Act., 1972, section 18. 
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gespijsd wordt door bijdragen van werkgevers en zelfstandigen en een ,Motor 
Vehicle Fund" dat gespijsd wordt door een jaarlijkse taxatie van auto-eigenaars 
en bestuurders (die naar verluidt gespiegeld werd aan de premies die in het kader 
van de aansprakelijkheidsverzekering werden betaald) (I). Wat dit laatste betreft 
is de mogelijkheid voorzien om de taxatie aan te passen aan de ongevallenstaat 
(accident-record) van de betrokken persoon (2). Wat betreft de taxatie van de 
Earners' Fund bestaat mogelijkheid eveneens door middel van penalisaties en 
reducties (3). 

Vooral wat de financiering van de ,Earners's Fund" betreft zijn de gevaren van 
externalisatie van het ongevallenrisico zeer groat. Dit blijkt duidelijk wanneer 
men bedenkt dat de werkgeversbijdrage ook berekend wordt op de ongevallen 
van zijn personeel die hoegenaamd geen verband houden met hun werk (4). Neem 
bijvoorbeeld een vliegtuigongeval : aile slachtoffers die inkomenverwervers zijn 
worden vergoed. De bijdrage van de luchtvaartonderneming is evenwel niet 
berekend op grand van haar aantal passagiers (maar op basis van haar aantal 
tewerkgestelden !). Maar zelfs wat betreft de vergoeding van eigenlijke arbeids
ongevallen is er gevaar voor externalisatie in de mate dat onvoldoende gediffe
rentieerd wordt tussen frequentie en zwaarte van de ongevallen (s). 

Het ziet er dus naar uit dat bij de financiering van het compensatieschema on
voldoende aandacht werd besteed aan de economische implicaties van de kosten
allocatie. ,In order to arrive at some sort of symmetry in the allocation of accident 
costs in New Zealand, it would seem that attention should be given in the future 
to isolating such accident producing activities and devising some way to ensure 
that contributions are made in respect of them" (6). 

Van de oplossing van dit probleem van efficiente kostenallocatie zal afhangen of 
het schema leefbaar zal zijn. Wordt hieraan niet tegemoetgekomen dan zal het 
wellicht versmolten worden met het algemeen sociaal zekerheidsstelsel. Eens 
te meer zal een fundamentele beslissing moeten genomen worden over de vraag 
of de directieven der generale preventie voldoende belangrijk worden geacht om 
ze naast de compensatiedoelstelling van de sociale zekerheid te blijven behartigen. 

SOMMAIRE 

RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS 
EssAI o' ANALYSE JURIDico-:EcoNOMIQ.UE 

Dans le present article, !'auteur s'assigne un double but. II entend tout d'abord 
apporter une contribution a l'importante discussion actuellement en cours sur les 
fondements et Ia formulation d'un droit renove de Ia responsabilite du fait des 

(1) PALMER, o.c., biz. z8. 
(z) Accident Compensation Act, s. 99· 

(3) Accident Compensation Act, s. 73· 
(4) Men denke aan produktongevallen. Terloops gezegd werd in Nieuw Zeeland op gebied 
van produktenaansprakelijkheid niet in het minst aan hervorming gedaan (PALMER, o.c., 
biz. 36). 
(5) Over dit alles zie PALMER, o.c., biz. zS-31. 
(6) PALMER, o.c., biz. 29-30. 
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produits. Il entend egalement apporter une illustration d'un mode de raisonne
ment ayant recemment trouve nombre de partisans dans le penser juridique 
americain et tendant a emprunter les donnees de la science economique pour 
l'analyse explicative et critique d'institutions juridiques. 
La problematique de la responsabilite du fait des produits constitue une matiere 
appropriee pour un tel mode de raisonnement. 11 s'agit ici, en effet, de la prise en 
charge de dommages causes par accident, ce qui souleve d'importantes questions 
economiques (prise en charge des couts) et juridiques. La question juridique est 
celle d'un critere de responsabilite susceptible de venir remplacer le concept 
suranne de la faute. Dans la doctrine franco-beige, la discussion autour de cette 
question a essentiellement ete menee au niveau de la technique juridique, les 
alternatives de politique juridique n'ayant pas recueilli une suffisante attention. 
Dans la litterature juridique americaine par contre, les auteurs sont depuis 
longtemps deja en quete d'une justification plus approfondie d'un systeme de 
responsabilite base sur le risque. Parmi les solutions preconisees se rangent la 
theorie de la dispersion du risque et celle de la prise en charge du risque. Selon 
cette derniere theorie qui se situe dans le contexte des idees economiques en 
matiere de ,welfare-economics", il convient, dans !'appreciation juridique de la 
responsabilite, de tenir compte des directives d'une prise en charge efficiente des 
facteurs de production. 
Le professeur americain Calabresi a introduit, pour la problematique de !'appre
ciation juridique des dommages causes par accident (droit des accidents), un 
mode d'approche nouveau et global. Son analyse des c01its et gains part de 
l'idee que, dans !'elaboration d'un droit des accidents, il convient de realiser 
plusieurs objectifs, jusqu'a un certain niveau contradictoires. Dans sa terminolo
gie a consonnance economique, le but du droit des accidents est une reduction des 
couts, une distinction devant etre faite entre couts primaires (reduction du nom
bre et de la gravite des accidents), couts secondaires (indemnisation des victimes 
par la repartition de l'impact des dommages) et couts tertiaires (couts afferents a 
la reduction des couts primaires et secondaires des accidents). Les exigences de 
l'equite jouent elles aussi un role mais uniquement celui d'une sorte de controle 
final sur les solutions anterieurement trouvees. 
Ces objectifs se trouvent realises d'une maniere satisfaisante par un systeme de 
responsabilite sans faute du fabricant. Ce systeme permet, en effet, d'integrer le 
mecanisme de marche dans la prise en charge du cout des accidents de fac,:on a 
parvenir a un nombre optimal d'accidents allant de pair avec une juste indemni
sation des victimes, le tout moyennant un cout tertiaire minimal. Par ailleurs, 
les exigences de l'equite ne semblent pas s'opposer a un tel systeme. 
L'analyse de Calabresi amene cependant l'auteur a remettre en question non 
seulement le principe de la faute, mais egalement l'ensemble du syteme de la 
responsabilite civile. Un exemple de collectivisation encore plus poussee du 
risque d' accidents est fourni par 1 'Accident Compensation Act ( 1972) en vigueur 
en Nouvelle Zelande. 

SUMMARY 

PRODUCTS LIABILITY: TESTING OUT A LEGAL AND ECONOMIC ANALYSIS 

This article serves a double purpose. First of all, it aims at contributing towards 
the extremely interesting discussion which is now in progress on the underlying 
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principles of a new products liability law and the form it is to take. Secondly, 
it seeks to provide an illustration of a recent trend in American legal thinking, 
where the object of the exercise is to use economics data when conducting an 
explanatory and critical analysis of legal institutions. 

Problems arising out of products liability constitute a suitable subject for this 
type of discussion. For here we are concerned with the allocation of compen
sation for accidental damage, which raises important questions of an economic 
(cost allocation) and legal nature. The legal question concerns a liability criterion 
which could replace the timehonoured fault theory. In Franco-Belgian juris
prudence, discussion on this matter has been confined to purely technical points 
of law; insufficient attention has been given to any possible alternative in sub
stantive law. By contrast, American legal literature has for a long time been 
seeking better grounds for a system of risk liability. The proposed solutions 
include the risk distribution and risk allocation theories. 

The latter, which comes under the heading of ,welfare economics" in economic 
parlance, boils down to taking into account efficient resource allocation when 
liability is being legally allocated. 

A new and comprehensive approach towards the legal allocation of compensation 
for accidental damage has been introduced by the American professor Calabresi. 
His cost-benefit analysis takes the line that the objectives which are to be achieved 
in the framing of a system of accident law are many and, to a certain extent, 
contradictory. In his terminology, which has an economic flavour to it, the aim 
of accident law is to reduce costs; here, a distinction must be drawn between 
primary costs (reducing the number and seriousness of accidents), secondary 
costs (compensating victims by spreading the impact of the damage) and tertiary 
costs (those arising out of the reduction of primary and secondary costs). Consi
derations of equity are also of some importance, but then only as a kind of ulti
mate check on the solution previously given. 

A system of liability without fault ensures that these objectives are achieved 
in a satisfactory manner. For in this way, the market mechanism is involvad 
in the allocation of accidents costs, thus providing a remedy for an optimum 
number of accidents coupled with fair compensation for the victims, all of this 
at a very low tertiary cost. Furthermore, the requirements of equity do not seem 
to be incompatible with such a system. 

Calabresi's analysis prompts us to question not only the fault theory, but also 
the whole private tort system. An example of how the accident risk can be 
spread over greater numbers is to be found in the New Zealand Accident Com
pensation Act (1972). 

ZUSAMMENFASS UNG 

PRODUKTHAFTUNG - VERSUCH EINER JURISTISCH-WIRTSCHAFTLICHEN 

ANALYSE 

Dieser Artikel hat ein doppeltes Ziel. Zunachst mochte er beitragen zu der 
bedeutungsvollen Diskussion, die heutzutage tiber die Grundlagen und Gestal
tung eines renovierten Rechtes auf Produkthaftung gefiihrt wird. Gleichzeitig 

1037 



mochte er hinweisen auf eine Beweisfi.ihrung, die seit kurzem im amerikanischen 
Rechtsdenken Beifall findet und die dazu neigt die Gegebenheiten der Wirt
schaftswissenschaften bei der erlauternden und kritischen Analyse der Rechts
institute anzuwenden. 

Fi.ir eine derartige Beweisfi.ihrung is die Problematik der Produkthaftung eine 
geeignete Materie. Es handelt sich hierbei urn die Gewahrung von Unfallschade
ersatz, was wichtige wirtschaftliche, (Kostenerstattung) und juristische Fragen 
erhebt. Die juristische Frage ist diese nach einem Kriterium fi.ir Haftung, das 
das althergebrachte Verstossprinzip ersetzen konnte. 

In der franzosich-belgischen Rechtsdoktrine wurde die Auseinandersetzung 
dieses Problems hauptsachlich auf rechtstechnischer Ebene gefi.ihrt, und rechts
politische Alternativen wurden ungeniigend beachtet. In der amerikanischen 
Rechtsliteratur hingegen wurde seit langem nach einer tiefergehenden Begri.in
dung fi.ir ein System der Risikohaftung gesucht. 

Zu den vorgeschlagenen Losungen gehoren die Lehre der Risiko-Streuung und 
der Risiko-Entschadigung. Diese letzte Theorie, die sich in der wirtschafts
wissenschaftlichen Denkrichtung der ,Welfare-economics" einordnet, zielt 
darauf hin class bei der juristischen Risikohaftung die Richtlinien einer zweck
massigen Entschadigungszulage filr Herstellungsfaktoren in Anspruch genom
men werden. 
Der amerikanische Professor Calabresi hat betreffend die Problematik des 
juristischen Unfallschadenersatzes (Unfallrecht) eine neue und umfassende 
Betrachtungsweise eingefi.ihrt. Die von ihm verfasste Gewinn-und-Verlust
Rechnung setzt-voraus class beim Entwurf eines Unfallrechtes, mehrere gewisser
massen entgegengesetzte Zielsetzungen verwirklicht werden sollen. In -seiner 
wirtschaftlich bedingten Terminologie ist das Ziel des Unfallrechtes die Kosten
reduktion, wobei unterschieden wird zwischen Primarkosten (Reduktion der 
Unfallzahl und Unfallschwere), Sekundarkosten (Entschadigung der Betroffenen 
durch Streuung des Schadenumfangs) und Tertiarkosten (Kosten mit der Reduk
tion primarer und sekundarer Unfallkosten verbunden). 

Auch die Erfordernisse der Gerechtigkeit spielen eine Rolle aber nur als eine 
Art Endkontrolle der vorher gefundenen Losungen. Durch ein System schuld
loser Haftung des Herstellers werden diese Zielsetzungen auf befriedigende 
Weise verwirklicht. So wirdja in die Entschadigung der Unfallkosten den Markt
mechanismus eingeschaltet, sodass eine optimale Unfallzahl mit einer gerechten 
Entschadigung der Betroffenen verbunden wird und dies alles zu minimalen 
T ertiarkosten. Andereseits scheinen diese Gerechtigkeitserfordernisse einem 
derartigen System nicht zu widerstreben. 

Die Analyse von Calabresi veranlasst uns allerdings nicht nur das Verstoss
prinzip sondern das ganze System der Privathaftung als fraglich darzustellen. 
Ein Beispiel einer weitergehenden Kollektivisierung des Unfallrisikos findet 
man im neuseelandischen ,Accident Compensation Act" (1972). 


