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Aansprakelijkheid

• Uitgangspunt: ieder draagt eigen schade

• Verzekeringsmogelijkheid

• Te voorkomen? Onderbeplanting? 

Nestkastjes, Vleermuis- of Sluipwespkasten

• Tenzij: aantoonbaar verwijtbaar nalaten

van een eigenaar



Wilde dieren

• Eikenprocessierupsen zijn van niemand. 

• Geen bezit ; geen gezelschaps- of landbouwdieren

Geen aansprakelijkheid dierenbezitter (art. 6:179 

BW )

• Geen eigenaar; wilde dieren; “zaken van niemand”



Juridisch kader

• Lichtere aansprakelijkheid dan bij schade 

door bomen/takken/boomveiligheid

• Kelderluikcriteria (HR 1965/ 2013):

1. Hoe waarschijnlijk is onoplettendheid?

2. Hoe groot kans op schade/letsel?

3. Hoe ernstig kunnen gevolgen zijn?

4. Hoe bezwaarlijk veiligheidsmaatregelen?



Niets doen onverstandig

• Niets doen is te weinig; aansprakelijkheid.

• Uitspraak Rb. Roermond (2008): gemeente 

heeft met waarschuwen en maatregelen 

voldoende gedaan; geen aansprakelijkheid.

• Partc. eigenaar niet vergelijkbaar gemeente.

• Uitspraak HR 2013 :Kelderluikcriteria



Kelderluikcriteria    

1. Men redelijk oplettend zijn/feit van 

algemene bekendheid dat epr  hinder/gevaar 

voor gezondheid kan opleveren.

2. Kans op geringe schade/letsel is groot.

Kans op ernstige schade/letsel (heel) klein.

3. Heel soms zijn gevolgen (zeer) ernstig.

4. Veiligheidsmaatregelen zijn (zeer) duur 

en soms weinig effectief.



Wat te doen?

• Geringe hinder/letsel dient een ieder 

te dragen/ kan van een ieder gevergd 

worden (jeuk, brandharen, nesten op “lage 

gevaarzettings/laag risico locaties)

• Kaartje met locaties van verhoogde 

gevaarzetting/hoog risico: daar maatregelen 

nemen

• Waarschuwen met bordjes bij entree(s) en 

evt. lint bij (onverwachte) locaties



Maatregelen

• Verhoogd risico bij “uitnodiging” + contract :

bankje, picknicktafel, ligweide, speelnatuur 

bezoekerscentrum, strandje, horeca, kamperen, 

huisje, enz.

• Ontoegankelijk maken

• Verwijderen:specialistisch vakwerk!

• Epr –afval:  

– droog in zakken; euralcode 200203

– nat zonder zakken; euralcode 200201

– liever niet branden!



Niet overal lintjes     

• Waarschuwen is:

- tekstbordje/ foto

bij alle entrees.

- linten bij enkele

bijzondere locaties.



Verhoogd risico locaties

Niet zo: Maar zo:



Conclusies 

• Geen algemene zorgplicht 

• Lichte hinder moet gedoogd

• Aansprakelijkheid bij hoog risico

locaties : “uitnodiging en contract”-situaties

• Kaart met hoog risico locaties

• Maatregelen bij hoog risico locaties 

• Waarschuwingsbordjes overal

• Linten soms; foto’s van maatregelen


