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Aansprakelijkheid

Hoe zat het ook alweer?
Houden en rijden met paarden betekent het ‘houden’ en ‘nemen’ van 
risico’s. Letselrisico, wettelijke aansprakelijkheid, risico aansprakelijk-
heid en nog veel meer. Het gaat te ver om in één artikel al deze aspec-
ten te kunnen behandelen. Vast staat wel dat in de wet in boek 6 van 
het Burgerlijk Wetboek de aansprakelijkheid is geregeld. Vast staat 
ook, dat dergelijke risico’s met enige regelmaat tot (grote) schadekwes-
ties kan leiden.
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De hoofdregel, welke in artikel 

179 staat, is dat de bezitter van 

een dier aansprakelijk is voor de 

door het dier aangerichte schade. Bezitter 

is diegene, die het dier voor zichzelf 

houdt. Dit zal meestal tevens de eigenaar 

zijn en ook diegene, die het dier onder-

houdt.

Uit de praktijk
U bent eigenaar van een brave Friese mer-

rie, die u regelmatig voor de wagen rijdt. 

’s Winters wat minder, maar als het 

voorjaar komt, kriebelt het bij u om weer 

een pleziertochtje te maken. Zo ook op 

een mooie dag in maart. De buurvrouw 

maakt een praatje met u en geeft aan dat 

ze graag met u mee wil op de wagen. 

Juist omdat u ervaren bent en het paard 

braaf en mak is, wordt het een gezellig 

tochtje. Het zonnetje lacht u toe en uw 

brave Friese merrie heeft er schik in. Een 

pleziertochtje voor allemaal. Het loopt 

even wat anders.

U bent nog maar net in het bos beland, of 

uw Friese merrie schrikt hevig. U pro-

beert uw paard weer in bedwang te 

krijgen, maar dat lukt nauwelijks. De 

wagen komt met een wiel in een geul 

terecht en slaat om. U kunt zich nog 

ternauwernood redden, maar uw buur-

vrouw wordt uit de wagen geslingerd. Zij 

komt ongelukkig met haar hoofd tegen 

een boom terecht en moet met een 

ambulance afgevoerd worden naar het 

ziekenhuis. Ze moet enige tijd in het 

ziekenhuis doorbrengen en houdt 

blijvend letsel over, met arbeidsonge-

schiktheid tot gevolg. De schade bij haar 

is niet gering. U en uw paard komen 

gelukkig met de schrik vrij.

Ook hier geldt de hoofdregel dat u als 

bezitter van het paard aansprakelijk bent 

voor de door uw paard aangerichte 

schade.

Verweren
U bent volledig verrast door het gedrag 

van uw Friese merrie. Ze is immers altijd 

braaf. De rechtbank gaat hier niet in mee. 

Dit verweer kan u niet vrij pleiten.

Ook het enkele feit dat uw buurvrouw uit 

vrije wil bij u op de wagen is gestapt, 

maakt dit niet anders. Juist het risico van 

het onberekenbare gedrag komt in 

beginsel voor rekening van de bezitter.

De rechtbank overweegt verder dat de 

buurvrouw niet de menner van het paard 

was, maar als passagier in de paardenkar. 

De buurvrouw had geen enkele invloed 

op het gedrag van het paard en hoefde 

niet te verwachten dat het paard onbere-

kenbaar gedrag zou gaan vertonen. Het 

was immers een rustig en braaf paard en 

u als menner was zeer ervaren.

Ook al mocht de rechtbank hierover 

anders oordelen, dan zou de buurvrouw 

in beginsel hooguit voor een klein 

percentage haar schade moeten dragen.

Verzekering
Nu blijkt gelukkig dat u tegen aansprake-

lijkheid voor de gevolgen van het 

onderhavige ongeval bent verzekerd. Dit 

brengt volgens de rechtbank met zich 

mee dat u volledig aansprakelijk bent 

voor de gevolgen van het aan uw buur-

vrouw overkomen ongeval.

Uw buurvrouw claimt daarnaast nog 

diverse extra kosten, maar de rechtbank 

wijst deze niet allemaal toe. De rechtbank 

is van mening dat alleen redelijke kosten 

voor vergoeding in aanmerking komen. 

Ook het uurtarief van de advocaat wordt 

kritisch door de rechtbank tegen het licht 

gehouden. Of u nu ‘Moszkowicz’ in de 

arm neemt of de advocaat op de hoek, dit 

maakt niet uit. De rechtbank houdt op dit 

punt vaste tarieven voor de advocaat van 

de buurvrouw aan.

Tenslotte verklaart de rechtbank dat u 

volledig aansprakelijk bent voor de door 

uw buurvrouw als gevolg van het ongeval 

geleden en nog te lijden materiële en 

immateriële schade. Eén en ander dient 

dus volledig en op basis van 100% 

vergoed te worden. Een pleziertochtje 

met onplezierige gevolgen… 

‘Een pleziertochtje  
met onplezierige gevolgen’
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