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Schadevergoeding

• In beginsel draagt iedereen zijn eigen schade;

• Soms is het onredelijk om zelf de schade te 
moeten dragen;

• Schadevergoeding op grond van de wet: 
onrechtmatige daad of specifiek artikel;

• Schadevergoeding op grond van een 
overeenkomst;

• Bewijslast bij benadeelde/eiser 
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Specifiek artikel 6:179 BW? 

• Aansprakelijkheid voor dieren;

• Eikenprocessierupsen zijn van niemand;

• Geen bezit dus 6:179 BW niet van 
toepassing;

• Vergelijk het in die zin met (groot) wild.
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6:162 lid 2 BW Onrechtmatige daad (O.D.)

• Een inbreuk op een recht;

• Een doen of nalaten in strijd met een 
wettelijke plicht;

• Een doen of nalaten in strijd met wat 
volgens ongeschreven recht in het 
maatschappelijk verkeer betaamt. 

Daarnaast: “de Overeenkomst”
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5 voorwaarden van de O.D.

1 Onrechtmatigheid in algemene zin;

2 Schuld/toerekenbaarheid aan de dader;

3 Schade;

4 Causaliteit;

5 Relativiteit.
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1 Onrechtmatigheid in algemene zin

• Gevaarzetting

• Nalaten van voldoende zorg
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2 Schuld/toerekenbaarheid

In hoeverre is de onrechtmatige daad 
verwijtbaar?

- Omstandigheden van het geval; 

- Mate van (on)deskundigheid van de 
terreineigenaar;
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3 Schade

Vermogensschade 6:96 BW

• Geleden verlies en gederfde winst;

• Red. kosten ter voorkoming of beperking 
van verdere schade;

• Red. kosten ter vaststelling van schade en 
aansprakelijkheid;

• Red. kosten ter voldoening buiten rechte.

Immateriële schade.  
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4 Causaal verband 6:98, 6:99 BW

• In hoeverre heeft de gedraging van A 
bijgedragen in het ontstaan van de 
schade van B?

• Conditio sine qua non: voorwaarde zonder 

welke het gevolg niet ingetreden zou zijn;
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5 Relativiteit 6:163 BW

• Geen verplichting tot schadevergoeding 
bestaat, wanneer de geschonden norm 
niet strekt tot bescherming tegen schade 
zoals de benadeelde die heeft geleden.
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Gevaarzetting

Kelderluik arrest, HR 5 november 1965, NJ 1966/136

• Hoe waarschijnlijk is de niet-inachtneming van de 
vereiste oplettendheid en voorzichtigheid?

• Hoe groot is de kans dat daaruit ongelukken uit gaan 
ontstaan?

• Hoe ernstig kunnen de gevolgen zijn?

• Hoe bezwaarlijk zijn de te nemen 
veiligheidsmaatregelen?
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Aansprakelijk voor EPR?

Kelderluikcriteria en EPR

1 Onoplettende bezoeker / oplettend en voorzichtig (EPR feit van alg. 
bekendheid?);

2 Grote kans op schade (letsel) / kleine kans op schade (letsel); locatie en 
aantallen bezoekers;

3 Lichte hinder / ernstige schade;

4 Bezwaarlijkheid veiligheidsmaatregelen? Duur, kunnen schade niet 
uitsluiten. Kosten kunnen leiden tot ongewenste preventieve kap van 
bomen.

Rechtbank Roermond (ECLI:NL:RBROE:2008:10936): 

Met waarschuwen en maatregelen voldoende gedaan. 

Geen onrechtmatigheid dus geen aansprakelijkheid. 

VBNE 2020



Aansprakelijk voor EPR?

Plakoksel zaak:

- In acht te nemen zorgvuldigheidsnorm strekt tot bescherming tegen al te 
gevaarlijke situaties, waaruit schade aan personen kan voortvloeien;

- Terreineigenaar dient risico te beperken dat EPR schade veroorzaakt;

- Natuurgebieden bezoeken brengt risico’s met zich mee. Mensen kunnen 
daar letsel oplopen zonder dat de verantwoordelijke voor het terrein 
aansprakelijk is.

- Alle maatregelen treffen die van zorgvuldig handelend eigenaar mochten 
worden verlangd.

- Dat een mogelijke maatregel achterwege is gelaten maakt de 
terreineigenaar niet meteen aansprakelijk.

- Alle EPR verwijderen kost kapitalen of gaat ten koste van heel veel bomen 
en die zijn belangrijk voor kwaliteit leefomgeving en natuurbehoud.
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Maatregelen

• Risico inventarisatie;

• Verhoogd risico bij bij veel gasten, uitnodiging 
en contract;

• Goed waarschuwen (bord entree(s), linten)

• Ontoegankelijk maken, verwijderen
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Conclusie

• Geen automatische aansprakelijkheid;

• Lichte hinder moet gedoogd;

• Stilzitten is geen optie;

• Risico inventarisatie (eiken, locaties, aantallen, 
duur bezoek, contracten);

• Maatregelen nemen bij verhoogd risico 
locaties;

• Leg inventarisatie en maatregelen vast;
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