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Schade tijdens 
de opfok
De meeste jonge veulens zijn weer afgespeend. Omdat niet ieder-
een de tijd en ruimte heeft om zijn eigen veulens op te fokken, 
worden vele veulens bij opfokstallen ondergebracht. Veulens, 
maar ook enters en twenters, worden daar in groepen gehou-
den. Een groepsgewijze opfokperiode biedt een uiterst gewenste 
sociale opvoeding, maar tegelijkertijd brengt het risico’s met zich 
mee. U vertrouwt op een goede behandeling van uw paard, maar 
het paard kan ziek worden of erger nog doodgaan. Anderzijds 
kunnen de paarden elkaar iets aandoen. Elkaar een been kapot 
slaan of staartenbijten. Hoe zit het dan met de aansprakelijkheid?
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U heeft uw veulen in opfok 

gebracht. Als de paarden in het 

volgende najaar weer op stal 

gaan, merkt u op dat uw paard wel erg 

schraal uit de weide komt. De eigenaar 

van de opfokstal belooft extra zorg en 

aandacht aan het paard te zullen 

besteden. U hoeft zich in ieder geval 

geen zorgen te maken volgens de 

staleigenaar. Dit komt wel vaker voor. Na 

enkele weken gaat u nog eens pools-

hoogte nemen. Tot uw schrik constateert 

u dat het paard nog verder vermagerd is 

en weinig energie meer lijkt te hebben. 

De eigenaar van de opfokstal vertelt u 

dat het best mee valt en dat sommige 

dieren nou eenmaal door diepe dalen 

gaan. Dit antwoord is voor u te kort door 

de bocht en neemt uw vertrouwen 

volledig weg. U haalt het paard direct 

naar huis.

Thuisgekomen laat u de dierenarts 

komen. Deze doet de nodige onderzoe-

ken. Het paard blijkt flink besmet te zijn 

met een worminfectie en met een 

gevaarlijke bacterie. Gelukkig herstelt 

het paard uiteindelijk, maar u heeft wel 

vele dierenartskosten moeten maken om 

het paard er weer bovenop te krijgen. 

Kunt u daarvoor de eigenaar van de 

opfokstal aansprakelijk stellen?

Overeenkomst
De verhouding tussen de staleigenaar en 

u is aan te merken als een overeenkomst 

van opdracht, maar kan ook geduid 

worden als een overeenkomst van 

bewaarneming. In het kader van de 

overeenkomst van opdracht bent u de 

opdrachtgever en de staleigenaar de 

opdrachtnemer. De opdrachtnemer dient 

de zorg in acht te nemen zoals dat van 

een goed opdrachtnemer verwacht mag 

worden. Om de eigenaar van de opfok-

stal aansprakelijk te kunnen houden 

voor de gemaakte kosten, moet vast 

komen te staan dat hij tekortgeschoten 

is in zijn verplichtingen uit hoofde van 

de overeenkomst. Oftewel hij moet 

wanprestatie hebben gepleegd. Vast 

moet komen te staan dat de staleigenaar 

onvoldoende zorg in acht heeft geno-

men, waardoor de aandoeningen zijn 

ontstaan. Alle omstandigheden van het 

geval spelen een rol in de beoordeling 

van de vraag of er al dan niet voldoende 

zorg in acht is genomen.

Ook in het geval dat de overeenkomst 

langs de lat van de bewaarneming wordt 

gelegd, is het uitgangspunt dat moet 

worden aangetoond dat de slechte 

toestand van het paard is veroorzaakt 

door slechte zorg of nalatigheid van de 

staleigenaar.

Paarden onderling
Naast het feit dat de eigenaar van de 

opfokstal een steekje kan laten vallen, 

kunnen paarden elkaar onderling ook 

iets aandoen. Niet ondenkbaar is dat uw 

paard tijdens de opfokperiode een fatale 

trap krijgt van een ander paard dat in 

dezelfde groep staat. Het paard heeft 

een beenbreuk en moet afgemaakt 

worden. Daar gaat uw toekomstbelofte. 

Niets menselijks is u vreemd en u vraagt 

zich natuurlijk af of u uw schade kunt 

verhalen op een derde.

Wettelijk is bepaald (artikel 6:179 BW) 

dat de bezitter van een dier aansprake-

lijk is voor de door dit dier aangerichte 

schade. De eigenaar van het paard dat 

de fatale trap heeft uitgedeeld, is dan 

ook aansprakelijk voor de door u 

geleden schade. Echter, hoe weet u welk 

paard de fatale schop heeft gegeven? In 

de meeste gevallen is dit niet duidelijk, 

zodat er ook geen aansprakelijke partij 

is aan te wijzen. De schade blijft voor 

uw eigen rekening.

Ligt er in dit geval mogelijk ook een 

aansprakelijkheid bij de staleigenaar? 

Daar zou bijvoorbeeld aan gedacht 

kunnen worden indien er nog weer 

nieuwe paarden in de groep zijn geko-

men, terwijl u was gezegd dat er geen 

nieuwe paarden meer bij zouden komen. 

Echter, u heeft opdracht gegeven voor 

opfok in de groep. Daar wordt niet van 

afgeweken. Van een tekortkoming van de 

kant van de staleigenaar kan niet zomaar 

gesproken worden. Dit zou anders 

kunnen zijn wanneer ook het aantal 

paarden in de stal ruimschoots te veel is 

ten opzichte van de grootte van de stal.

Staartenbijten
Een ander bekend probleem in de groep 

is het staartenbijten. In de groep van uw 

paard blijkt een paard te bevinden die 

het gemunt heeft op de staarten van zijn 

groepsgenoten. In één nacht is uw paard 

zijn staart kwijt. U vraagt zich af of er in 

dit geval ook mogelijkheden zijn om 

iemand aansprakelijk te stellen? Net als 

bij de beenbreuk geldt dat de bezitter 

van een dier aansprakelijk is voor de 

door dat dier veroorzaakte schade. 

Echter weet u welke paard de veroorza-

ker is? Het is vaak lastig te bewijzen 

welk paard de staartenbijter is. Mocht 

dat toch lukken, dan kunt u de bezitter 

van het paard (meestal de eigenaar) 

aansprakelijk stellen.

In april van 2014 heeft de rechtbank 

Amsterdam nog een uitspraak gedaan in 

een zaak waarbij de staarten van vijf 

paarden waren aangevreten. Door het 

horen van getuigen kon de eigenaar van 

de vijf paarden aantonen dat de staarten 

van zijn paarden waren aangevreten 

door een ander paard. De rechtbank 

oordeelde dan ook dat de eigenaar van 

het veroorzakende paard aansprakelijk 

was voor de schade welke is ontstaan bij 

de vijf paarden met aangevreten staar-

ten. Hoe groot die schade dan is, is een 

volgend lastig aspect waarover de 

rechter zich nog moet uitlaten.

Voor de volledigheid wijs ik er nog op 

dat bovengenoemde gevallen niet alleen 

in de opfokperiode gelden, maar 

natuurlijk ook daarbuiten.

Bezitter van een dier is aansprakelijk 
voor door dit dier aangerichte schade
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