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In samenwerking met

Paardenmeisjes
Achter zijn woonboerderij houdt een paardenliefhebber hobbymatig twee paarden. Op 

een dag melden zich drie jonge meisjes bij hem met de vraag of zij de paarden mogen 

verzorgen. Alle drie hebben ze ervaring met paardrijden. Daar had de paardenhouder 

wel oren naar. Met de moeder van één van de meisjes sprak de paardenhouder af dat 

ze de paarden mochten verzorgen en berijden. Maar dan alleen met zijn toestemming 

en op het erf of in zijn weilanden. Maar zeker niet op de openbare weg.

Tekst: Peter Goumans, Hekkelman advocaten en notarissen  |  Beeld: www.arnd.nl

Het komt regelmatig voor dat kinderen een verzorgpony zoeken. een paardenhouder dient zich echter wel bewust te zijn van de risico’s als hij 

anderen met zijn paard aan de slag laat gaan.
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O
p een dag dat de paardenhou-
der niet thuis was, ging een van 
de meisjes toch met één van 
de paarden op pad. Onder-

weg schrok het paard van een tractor en 
viel het meisje van het paard. Het meisje 
raakte zeer ernstig gewond en werd met 
een ambulance en een helikopter naar het 
ziekenhuis gebracht. Het meisje had zoda-
nig hersenletsel dat ze aangewezen was 
op een rolstoel en bovendien moeilijk kon 
praten. De ouders van het meisje spraken 
de paardenhouder aan tot vergoeding van 
de letselschade van hun dochter. Een erg 
vervelende zaak. Hoe zit dit juridisch?

rISICOaanSPrakeLIJkHeId 
Het omgaan met dieren brengt altijd risico’s 
met zich. Dat houdt verband met de eigen 
energie van het dier. Daarom legt de wet-
gever het risico voor schade dat een dier 
veroorzaakt bij de bezitter. Voor dieren geldt 
dus op grond van het Burgerlijk Wetboek 
risicoaansprakelijkheid voor de bezitter. Kort 
samengevat voor paarden: als een paard 
door zijn gedragingen schade veroorzaakt, 
dan dient de bezitter van het paard die te 
vergoeden aan degene die de schade heeft 
geleden. Eigenlijk is dat niet anders dan 
wanneer een automobilist met zijn auto 
schade veroorzaakt of een klein kind dat 
doet. Een aansprakelijkheidsverzekering 
kan dan uitkomst bieden en valt dus zeker 
aan te raden. Voor motorrijtuigen is zo’n 
verzekering zelfs verplicht. 

VerGOedInG Van de SCHade
De wettelijke regeling maakt dat de paarden-
houder aansprakelijk is voor de schade die 
zijn paard heeft veroorzaakt. In beginsel moet 
dan de volledige schade worden vergoed. 
De paardenhouder verweerde zich hiertegen 
met de stelling dat er sprake was van eigen 
schuld. In zo’n geval moet er sprake zijn van 
feiten en omstandigheden die aan degene die 
schade heeft geleden kunnen worden toege-
rekend. De paardenhouder heeft daarvan de 
bewijslast en dient zijn verweer dus goed toe 
te lichten en te onderbouwen. 

De paardenhouder wees op de gemaakte 
afspraken. Het meisje was zonder zijn 
toestemming gaan rijden en ook nog op 
de openbare weg, terwijl zij goed wist dat 
dat niet mocht. Bovendien kende zij door 
haar ervaring de gevaren van paardrijden. 
Als eigen schuld wordt aangenomen dat 
leidt dit tot vermindering van de schade-
vergoedingsplicht. De rechter kan daarop 
bovendien nog een billijkheidscorrectie 
loslaten. Dan spelen onder meer de mate 
van verwijtbaarheid van de paardenhouder, 
de ernstige gevolgen van het ongeluk, de 
leeftijd van het meisje en het feit dat de 
paardenhouder voor aansprakelijkheid is 
verzekerd een rol. 

In dit geval pakte dat verrassend uit. De 
rechtbank nam allereerst aan dat de mate 
van eigen schuld tot een verdeling van 50% 
moet leiden. Vanwege het ernstige letsel van 
het meisje volgt uit de billijkheidstoets dat een 
correctie tot 70% werd doorgevoerd. Daarop 
volgde nog een aanvullende billijkheidscor-
rectie omdat sprake was van een jong kind en 
het de paardenhouder moet worden aange-
rekend dat hij een kind met beperkt inzicht in 
gevaar zijn paard liet berijden naar 90%. Ook 
de laatste 10% laat de rechter niet voor reke-
ning van het meisje. De paardenhouder was 
immers verzekerd. De billijkheid dwingt er dan 
volgens de rechter toe dat de paardenhouder 
alle schade draagt. 

GOede aFSPraken?
De paardenhouder zal zich nog wel eens 
achter de oren krabben. Als hij de afl oop 

van deze zaak had gekend, had hij de 
paardenmeisjes meteen de deur gewezen. 
Gelukkig was hij goed verzekerd. Dit soort 
situaties is niet uniek. Het komt regelmatig 
voor dat kinderen een verzorgpony zoeken. 
Goede afspraken helpen niet om aanspra-
kelijkheid uit te sluiten en eigen schuld is 
niet altijd een succesvol verweer. Een pas-
sende aansprakelijkheidsverzekering is in 
ieder geval onmisbaar.

ManeGeLeSSen
Ligt het anders als het meisje les was gaan 
nemen in een manege? Eigenlijk nauwelijks. 
Wel relevant is dat de risicoaansprakelijk-
heid voor het paard veelal bij de mane-
gehouder ligt, omdat hij het paard in zijn 
bedrijf gebruikt. Daarvoor kent het Burgerlijk 
Wetboek namelijk een aparte regeling. Dit 
betekent dat de manegehouder in beginsel 
de schade die een klant lijdt bij de val van 
een paard moet vergoeden. Een rechter 
zal evenwel sneller enige vorm van eigen 
schuld aannemen, omdat een lesklant 
weet dat het deelnemen aan paardrijlessen 
risico’s met zich brengt. De lesovereen-
komst is dan van belang, maar zeker ook of 
de manegehouder de klant heeft gewezen 
op de risico’s, goed heeft geïnstrueerd, een 
passend paard bij de klant heeft gezocht en 
voor een goede instructeur heeft gezorgd. 
Vaak – maar niet altijd – oordeelt een rech-
ter dat een verdeling van de schade van 
50% voor de manegehouder en 50% voor 
de lesklant reëel is. Ook voor de manege-
houder geldt dus dat een aansprakelijk-
heidsverzekering noodzakelijk is.   

aanSPrakeLIJkHeIdSVerZekerInG
Zelfs de beste ruiters of amazones komen wel een keer ten val. Voor kinderen of 
beginnende ruiters is het risico nog groter. Een paardenhouder dient zich bewust 
te zijn van dit soort risico’s als hij anderen met zijn paard aan de slag laat gaan. 
Vanwege de risicoaansprakelijkheid voor paarden komt schade veroorzaakt door zijn 
paard in beginsel voor zijn rekening. Met een eigenschuld-verweer of een succesvol 
beroep op de billijkheid kan de vergoedingsplicht worden verminderd. Maar zelden 
valt het zo uit dat de paardenhouder geen schade hoeft te vergoeden. Een goede 
aansprakelijkheidsverzekering is dus onmisbaar. Beter nog is het om schade te 
voorkomen door geen onverantwoorde afspraken te maken of te zorgen voor een 
veilige paardrijd-omgeving. Alle risico’s wegnemen? Dat lukt nooit. 

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.nl of www.hekkelman.nl.
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