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Fatale proefrit
Een nieuw paard, een nieuwe uitdaging! Uw dochter van vijftien jaar 
staat te popelen om op weg te gaan om het paard te bezichtigen. Een 
pas beleerd paard, maar verder braaf. Voor iemand die op 
M-dressuurniveau rijdt, moet dit te doen zijn. Maar stel dat de 
proefrit fout gaat en uw dochter van het paard valt en letsel oploopt. 
Blijft de schade in dat geval voor haar eigen risico?

TEKST: ANJA ROOS  FOTO: SUSHILLA KOUWEN

Nadat het paard probleemloos is 

voorgereden door de eigenaar, 

bestijgt uw dochter het paard. 

Ze krijgt de instructie dat het paard 

gevoelig is voor het been en dat ze te 

allen tijde haar handen laag moet 

houden. Aan de longeerlijn gaat het 

goed. Echter wanneer de longeerlijn eraf 

is en uw dochter met iets te veel been 

doorkomt in de bocht tijdens het van 

hand veranderen, gaat het paard er 

vandoor. In tegenstelling tot alle 

instructies gaan de handen omhoog en 

worden de teugels strak aangetrokken. 

Doordat het paard steeds harder gaat 

worden de benen nog meer om het paard 

geklemd. Het één versterkt het ander! 

Deze dodemansrit eindigt door een val 

van uw dochter tegen de omheining van 

de rijbak. Een heupfractuur, een sleutel-

beenfractuur en ribfracturen zijn het 

pijnlijke gevolg.

Aansprakelijk stellen
U besluit het er niet bij te laten zitten en 

stelt de eigenaar van het paard aanspra-

kelijk voor de schade die uw dochter 

lijdt door het ongeval. Immers de 

lancering is naar uw mening het gevolg 

van ‘de eigen energie’ van het paard. En 

u weet dat een eigenaar aansprakelijk is 

voor gedragingen van het paard die het 

paard doet  vanuit zijn eigen energie. Dit 

op grond van artikel 6:179 van het 

burgerlijk wetboek.

Met gedragingen uit de ‘eigen energie’ 

worden bedoeld gedragingen van het 

paard die niet door de mens worden aan-

gestuurd en waarop geen controle is.

De eigenaar is het volstrekt niet met u 

eens. Hij verweert zich tegen uw 

vordering met meerdere argumenten. 

Allereerst is de eigenaar van mening dat 

hij zijn aansprakelijkheid heeft uitgeslo-

ten. Hij heeft immers op de staldeur een 

bordje hangen met de tekst: ‘Wij zijn 

niet aansprakelijk voor ongevallen in de 

paddock, de weide, de stallen en op het 

terrein.’

Goed ter wille
De rechter die over dit geval heeft 

geoordeeld, was u in dit geval goed ter 

wille. Het is namelijk niet te bewijzen 

dat uw dochter kennis heeft kunnen 

nemen van het bordje en zelfs als ze het 

bordje had gezien, is het de vraag of een 

vijftienjarige de juridische strekking 

ervan had moeten begrijpen. Daar komt 

nog bij dat de uitsluiting van de aan-

sprakelijkheid in dit geval op grond van 

de wet onredelijk bezwarend is.

Vervolgens is de verkoper van mening 

dat het gedrag van het paard niet 

voortkomt uit de ‘eigen energie’, maar 

veroorzaakt is door het gedrag van uw 

dochter die tegen de instructies in te 

strak aan de teugels trok en haar benen 

te veel om het paard knelde. De rechter 

was het ook hier niet mee eens. De 

rechter heeft geoordeeld dat vanwege 

het feit dat het paard oncontroleerbaar 

en daarmee onberekenbaar was gewor-

den niet gesteld kan worden dat er geen 

sprake is van de eigen energie van het 

paard.

Eigen schuld
Ondanks dat het gedrag voorkomt uit de 

eigen energie van het paard kan er toch 

ook sprake zijn van eigen schuld van uw 

dochter. In de rechtspraak is eerder al 

bepaald dat wanneer iemand uit vrije wil 

een paard berijdt, dat niet voldoende is 

om te stellen dat de schade geheel eigen 

schuld is en de aansprakelijkheid van de 

eigenaar van het paard volledig vervalt. 

In dit geval vond de rechter dat vanwege 

de ervaring van uw dochter en het feit 

dat ze gevraagd werd een proefrit te 

maken, waardoor ze zich niet hoefde af 

te vragen of de proefrit eigenlijk wel ver-

antwoord was, dat 33% van de schade 

voor rekening van uw dochter blijft en 

de eigenaar van het paard dus voor 67% 

aansprakelijk is. Indien de feiten anders 

waren geweest had de schadeverdeling 

op grond van eigen schuld anders 

kunnen liggen. 

Aansprakelijkheid paardeneigenaar 
vervalt niet volledig wanneer iemand 

vrijwillig een paard berijdt

Mr. Anja Roos is advocaat bij Omny  

De Vries Advocaten in Wolvega. Ze is 

specialist op het gebied van paard en 

recht, (agrarisch)bestuursrecht/

ruimtelijke ordening en arbeidsrecht.

www.omnydevries.nl


