
ONGELUK 
In ce omgang met eieren estaat altijc het 

risico  cat  er iets misgaat. Dat gelet zeker voor 

vluchtcieren zoals paarden. De vooroeelden 

van ernstige en minder ernstige voorvallen 

liggen voor het oprapen. Hoe zit het met de 

aansprakelijkheid bij dergelijke kwesties? 
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T
wee voorbeelden staan nog 

scherp op het netvlies. Bij het uit-

stappen na een springwedstrijd 

op een manege/pensionstal 

schrikt een paard en slaat op hol. 

De zeer jonge amazone valt van het paard, raakt 

met haar voet in de beugel vast en komt hard 

in aanraking met de omheining van de rijbak. 

Het meisje komt door het ongeval te overlijden. 

Bij het losrijden voor een springwedstrijd haalt 

één van de paarden uit naar een ander. De klap 

komt hard aan met als gevolg een beenbreuk 

bij het geraakte paard. Er is geen andere optie 

dan het paard te laten inslapen. 

luist omdat het houden van dieren risico's met 

zich brengt, heeft de wetgever in de wet een 

bijzondere regeling opgenomen ten aanzien van 

aansprakelijkheid voor schade die door dieren 

is veroorzaakt. De wet regelt voor dieren een 

risicoaansprakelijkheid voor de bezitter. In feite 

komt die regeling erop neer dat als een dier 

schade veroorzaakt, de bezitter daarvoor op-

draait. Schuld of niet De wet beschermt dus het 

slachtoffer. De vraag is wat de wet bedoelt met 

bezitter, of deze regeling ook geldt in situaties 

waarin paarden bedrijfsmatig worden ingezet en 

hoe het zit als er meer bezitters zijn. 

RISICOAANSPRAKELIJKHEID 
VOOR BEZITTER 
Dat de wet een risicoaansprakelijkheid voor 

schade veroorzaakt door dieren regelt is niet 

uitzonderlijk. De wet kent vergelijkbare rege-

lingen voor ouders van jonge kinderen, auto-

bestuurders en eigenaren van gebouwen. Juist 

omdat een dier een eigen energie heeft en 

daarmee gevaar voor derden kan scheppen, 

heeft de wetgever gemeend om degene die het 

dier voor zijn plezier of zijn bedrijf houdt in alle 

gevallen aansprakelijk te laten zijn. Dat wordt 

niet anders als de bezitter geen schuld heeft 

aan het voorval. De wet biedt op zichzelf een 

heldere regeling. De wettelijke regeling is dui-

delijk voor de bezitter en die kan zich tegen het 

aansprakelijkheidsrisico laten verzekeren. Ook 

voor slachtoffers is de regeling duidelijk. 

VALKUILEN 
Toch kunnen er valkuilen zijn. Zeker in de paar-

denwereld is immers niet altijd duidelijk wie de 

bezitter van een paard of pony is. Meestal is 

dat gewoon de eigenaar. Maar wat als de ei-

genaar een paard uitleent aan een ander, op 

proef meegeeft aan een potentiële koper, op  

een opfokstal keuringsklaar laat maken of laat 

africhten door een professionele ruiter? Geregeld 

moet de rechter eraan te pas komen om uit te 

maken of een eigenaar dient op te komen voor 

de schade, dan wel een ander. De feiten geven 

de doorslag maar in beginsel blijft de eigenaar 

aansprakelijk. 

Dat is overigens anders als het paard is onder-

gebracht bij een bedrijfsmatige gebruiker (bij-

voorbeeld een manege of een professionele 

africhtingsstal). De wettelijke regeling verlegt de 

aansprakelijkheid dan naar het bedrijf. Een voor-

beeld: om een paard zadelmak te laten maken, 

schakelt de eigenaar een manegebedrijf in. Na 

een training laat de amazone het paard aan de 

hand uitstappen. Een jong meisje is ondertussen 

de rijbak in gelopen. Als het meisje in de buurt 

van het paard komt, slaat dat paard haar recht 

in het gezicht. Over wie aansprakelijk is, wordt 

vervolgens jarenlang geprocedeerd. Uiteinde-

lijk maakt de rechter uit dat de manegehouder 

aansprakelijk is, omdat hij het paard gebruikte in 

de uitoefening van zijn bedrijf. De aangesproken 

eigenaar hoeft de schade niet te vergoeden. 

In de twee eerder aangehaalde voorbeelden 

leidt de wettelijke regeling tot een duidelijke uit-

komst De risicoaansprakelijkheid voor paarden 

ligt bij de eigenaar van het paard, en niet bij 

de toevallige amazone of de manege/pension-

stal, tenzij het paard daar bedrijfsmatig wordt 

ingezet. En de eigenaar van het slaande spring-

paard dient op te komen voor de schade aan 

het andere paard, tenzij de professionele ruiter 

het paard in het kader van zijn bedrijf gebruikte. 

SAMEN EEN PAARD 
In een rechtszaak kwam de rechter kortgeleden 

voor de vraag te staan of de wettelijke risicoaan-

sprakelijkheid ook geldt jegens medebezitters. 

Geregeld heeft een paard meerdere eigenaren. 

juist omdat zo'n situatie meer dan eens voor-

komt, is het nuttig deze kwestie nader onder 

de loep te nemen. Wat speelt er precies in dit 

voorbeeld? Een man exploiteert samen met zijn 

vrouw een manegebedrijf. Er worden rijlessen 

verzorgd en buitenritten georganiseerd. Na een 

paardrijles verzorgd door de vrouw overkomt 

haar een ernstig ongeval. Eén van de paarden 

slaat op hol, loopt de vrouw omver met ern-

stig letsel en arbeidsongeschiktheid tot gevolg. 

De vrouw stelt (de verzekeraar van) haar man 

aansprakelijk voor het opgelopen letsel. De vor-

dering wordt door (de advocaat van) de vrouw 

gebaseerd op de wettelijke risicoaansprakelijk- 

heid voor dieren. De verzekeraar vergoedt de 

schade echter niet. Daarop volgt een procedure 

bij de rechtbank. Inzet is verhaal van de schade 

die de vrouw lijdt. 

De rechtbank schuift de vraag of de man risico-

aansprakelijk is door naar de Hoge Raad, die uit-

sluitsel geeft: er is geen risicoaansprakelijkheid 

jegens medebezitters. De Hoge Raad motiveert 

dit antwoord zeer uitgebreid. De Hoge Raad vindt 

namelijk dat van de medebezitter (in dit geval 

de vrouw) kan worden gezegd dat zij ook voor 

zichzelf een gevaar in het leven heeft geroepen 

door (samen met haar man) paarden te houden 

en zij wordt geacht zich daarvan bewust te zijn. 

De Hoge Raad neemt tot uitgangspunt dat dui-

delijk is dat een dier als levend wezen beschikt 

over onberekenbare eigen energie en daarmee 

mogelijk schade kan veroorzaken. De medebe-

zitter wordt dus niet beschermd. De vrouw moet 

als medebezitter van het paard de — omvang-

rijke — schade zelf dragen. 

VERZEKERING? 
Situaties waarin man en vrouw eigenaar zijn 

van een paard doen zich vaak voor, zowel in 

particuliere als in bedrijfssituaties. De Hoge Raad 

onderkent dat schade veroorzaakt door dieren 

geregeld voorkomt en zich ook vaak voordoet in 

gezinsverband. Dit geldt niet alleen voor paar-

den, maar ook voor andere dieren: een koe, een 

geitenbok of een hond. Daarom vindt de Hoge 

Raad het voor de hand liggen om de risico's 

van schade af te dekken door een verzekering. 

Genoemd worden de ongevallen- en arbeids-

ongeschiktheidsverzekering. Het kan zeker geen 

kwaad om eens uit te zoeken of zo'n verze-

kering voor u nuttig is. Als u samen een paard 

hebt of een hond. Want eerlijk is eerlijk: in de 

rechtspraak zijn vaker schadevoorvallen veroor-

zaakt door een hond aan de orde dan door een 

paard. 	 • 

ADVIES  
Mr.  Peter Goumans is als advocaat 

werkzaam bij Hekkelman Advocaten 

en Notarissen te Nijmegen bij de sectie 

Overheid en Vastgoed, praktijkgroep  

Agribusiness  en landelijk gebied. Voor 

advies kunt u contact opnemen via 

p.goumans@hekkelman.n1 of 

www.hekkelman.nl. 


	Page 1
	Page 2

