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De recreatiedruk in bos en natuur wordt 
steeds hoger. Daarmee is de kans groter dat 
eigenaren van bos en natuur geconfronteerd 
worden met schade die derden lijden wanneer 
zij recreëren in hun gebieden. De vraag is of 
de eigenaar aansprakelijk is voor de schade 
van bezoekers. Bij de beantwoording van deze 
vraag is het onder meer van belang
• of de eigenaar redelijkerwijs maatregelen 

had kunnen treffen om de schade te  
voorkomen; 

• en/of de eigenaar daartoe verplicht was. 

Doel
Dit juridisch kader biedt in algemene zin 
helderheid  over de wettelijke kaders voor 
de aansprakelijkheid van eigenaren voor 
schade van een derde tijdens het recreatieve 
gebruik van hun bos- en natuurgebieden. Voor 
specifieke onderwerpen kunt u beschikbare 
praktijkadviezen van de VBNE raadplegen. 
Een goed voorbeeld is het Praktijkadvies 
Boomveiligheid over de verantwoordelijkheid 

1 
Inleiding

van de eigenaar of beheerder van bos, bij 
schade aan derden door afbrekende takken of 
omvallende bomen. 

Dit document is bedoeld als hulpmiddel voor 
eigenaren van bos- en natuurterreinen, zonder 
dat dit juridisch volledig en uitputtend poogt 
te zijn.

Dit bord is niet specifiek genoeg. Hier had 
moeten staan: “Pas op: bij regen kan het 

vlonderpad glad worden.” 

https://www.vbne.nl/productdetails/praktijkadvies-boomveiligheid-in-bos-en-natuur
https://www.vbne.nl/productdetails/praktijkadvies-boomveiligheid-in-bos-en-natuur
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2  
Afbakening

Doelgroep en toepassingsgebied
Dit document is bestemd voor terreinbehe-
rende organisaties en particulieren met bos 
en natuur in eigendom. Het is toe te passen 
op bos-, natuur- en recreatiegebieden; hierna 
aangeduid als ‘natuurgebied’.

Geen protocol
Eigenaren van bos en natuur voeren op eigen 
wijze het beheer uit. Dit document schetst de 
wettelijke kaders om inzicht te geven in de 
diverse aspecten van recreatief gebruik en 
aansprakelijkheid. Het is uitdrukkelijk niet 
bedoeld als protocol voor het beheer. 
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Recreatief gebruik van natuurgebieden kan 
veiligheidsrisico’s met zich mee brengen. 
Er kunnen  takken uit bomen vallen of zelfs 
volledige bomen omvallen. Grazers kun-
nen agressief gedrag vertonen. Recreanten 
kunnen met elkaar in botsing komen. Gaten 
in wegen kunnen voor gevaarlijke situaties 
zorgen. Opstallen zoals speel- en sporttoestel-
len kunnen gebreken vertonen. Dit zijn een 
aantal voorbeelden van incidenten die zich in 
de praktijk voordoen. Daardoor kan schade 
ontstaan: personen of dieren kunnen gewond 
raken of overlijden en/of er kan materiële 
schade ontstaan. 

Voor wiens rekening komt deze schade?
Volgens Nederlands recht is het algemene 
uitgangspunt dat schade voor rekening komt 
van degene die schade lijdt (“ieder draagt 
zijn eigen schade”), waarbij de mogelijkheid 
bestaat om daarvoor (i.c. voor de financiële 
consequenties daarvan) een verzekering af te 
sluiten. Zo zal iedere huiseigenaar in Neder-
land een brandverzekering hebben, omdat 
de (financiële) schade, áls er brand uitbreekt, 
erg groot kan zijn. Dat is een risico dat de 
meeste mensen niet willen of kunnen lopen 
en daarom onderbrengen bij een verzekerings-
maatschappij.

Soms is er een uitzondering op de hoofdre-
gel dat ieder zijn eigen schade draagt. Een 
ander is op enige grond aansprakelijk voor 

de schade. Deze schade dient dan hersteld of 
vergoed te worden door de ander. 

Voor de uitzondering op de hoofdregel maakt 
de wet onderscheid in:
• contractuele aansprakelijkheid;
• risicoaansprakelijkheid en
• schuldaansprakelijkheid. 

 

 X CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID

Deze aansprakelijkheid vloeit voort uit een 
overeenkomst (contractuele verbintenis). 
Met het sluiten van een overeenkomst gaan 
partijen verplichtingen aan. Indien een van 
de partijen de verplichting niet nakomt, kan 
hij verplicht worden de schade die de andere 
partij daardoor lijdt te vergoeden. Het niet 
(geheel), niet tijdig, of niet behoorlijk nakomen 
van een verplichting uit hoofde van een over-
eenkomst wordt wanprestatie genoemd of een 
toerekenbare tekortkoming.

De grondslag wordt volledigheidshalve 
genoemd, aansprakelijkheid wordt in deze 
gevallen in de eerste plaats bepaald door wat 
vastgelegd is in het contract en veel minder 
door wat de wet bepaalt. Voor eigenaren van 
natuurgebieden zijn, naast de contractuele 
aansprakelijkheid (p. 6), risicoaansprakelijk-
heid (p. 7) en schuldaansprakelijkheid (p. 8) 
zeer belangrijk. 

3 
Juridisch kader
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 X RISICOAANSPRAKELIJKHEID

Deze aansprakelijkheid is gebaseerd op 
een bepaalde rol, hoedanigheid of kwaliteit 
onafhankelijk van enige mate van schuld of 
verwijtbaarheid. Zo bent u bijvoorbeeld als 
bezitter van een dier (artikel 6:179 Burgerlijk 
Wetboek) of als bezitter van een opstal (artikel 
6:174 Burgerlijk Wetboek) aansprakelijk zon-
der dat u ook maar enigszins verwijtbaar heeft 
gehandeld. Ook voor werknemers en onderge-
schikten bestaat een risicoaansprakelijkheid 
(artikel 6:170 Burgerlijk Wetboek).

Een voorbeeld van risicoaansprakelijkheid is 
letsel veroorzaakt door een grote grazer bij 
een recreant die zich niet aan de voorgeschre-
ven omgangsregels houdt. Ook als u kunt 
aantonen dat de recreant zich onverantwoord 
heeft gedragen, bent u als bezitter van het dier 
aansprakelijk. 

Voor wie is de bewijslast?
Indien de bezitter van een opstal of een dier 
aansprakelijk wordt gesteld door bijvoorbeeld 
het slachtoffer of diens verzekeraar voor 
schade, ligt de bewijslast (van de feitelijke 
gang van zaken) bij de bezitter.

Opstallen
Onder opstallen vallen naast gebouwen 
bijvoorbeeld ook uitkijktorens, verharde 
openbare wegen en paden, schuttingen, 
bankjes, bruggetjes, overstapjes over hekken 
en bepaalde speeltoestellen. Het gaat om een 
verzameling van bouwmaterialen die op een 
voortdurende wijze, duurzaam verankerd is 
met de ondergrond via funderingen. Op de 
veiligheid van speeltoestellen is bovendien, 
naast de wetgeving in het Burgerlijk Wetboek, 

het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestel-
len (WAS) van toepassing.

Een boom valt niet onder de definitie van op-
stal zoals in artikel 6:174 Burgerlijk Wetboek 
bedoeld, omdat een boom niet een gebouwde 
opstal is. Er is geen sprake van risicoaanspra-
kelijkheid voor schade ontstaan door een 
omgevallen boom of vallende tak. 

Dieren
Bij dieren gaat het om gehouden dieren, zoals 
huisdieren, (grote) grazers als koeien, schapen 
en paarden, maar ook honingbijen. Het betreft 
dieren die een eigenaar hebben. Bij inge-
schaarde dieren is de bezitter van het dier aan-
sprakelijk. Voor schade veroorzaakt door wilde 
dieren geldt geen risicoaansprakelijkheid.  
Wilde dieren zijn dieren die geen bezitter heb-
ben zoals wilde zwijnen, wolven, herten, niet 
gehouden vogels en wilde bijen.
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 X SCHULDAANSPRAKELIJKHEID

In geval van schuldaansprakelijkheid is de 
rechtsgrond voor aansprakelijkheid schuld 
(verwijtbaarheid). Er moet juridisch sprake zijn 
van toerekenbaar of verwijtbaar gedrag of juist 
het nalaten van een gedraging van de veroor-
zaker van de schade. Kortom: er moet sprake 
zijn van schuld. Nuancering van de schuld is 
gelegen in de redelijkheid en billijkheid. Een 
boomwortel leidt niet tot verwijtbaarheid als 
men erover struikelt in het bos, maar kan wel 

tot verwijtbaarheid leiden indien de boom-
wortel zich op een goed geasfalteerd fietspad 
bevindt. 

De schuldaansprakelijkheid is vastgelegd in 
de wet onder de noemer ‘onrechtmatige daad’ 
(6:162 Burgerlijk Wetboek). De onrechtmatige 
daad kent een vijftal elementen waaraan moet 
zijn voldaan voordat er sprake is van aanspra-
kelijkheid.  Er moet juridisch sprake zijn van:

• schuld: toerekenbaar of verwijtbaar gedrag 
aan de dader;

• onrechtmatigheid: inbreuk op een recht, het 
doen of nalaten in strijd met een wettelijke 
plicht maar ook het doen of handelen in 
strijd met hetgeen volgens het ongeschreven 
recht in het maatschappelijk verkeer be-
taamt. Dit laatste anders gezegd: men vindt 
dat het onrechtmatig is, ook al blijkt dat niet 
uit wet- en regelgeving;

• schade: materieel zoals de deuk in de auto 
en immaterieel zoals emotionele schade of 
blijvend letsel;

• causaal verband: de onrechtmatige gedra-
ging moet het de schade hebben veroor-
zaakt;

• relativiteit: dit houdt in dat de geschonden 
norm moet strekken tot bescherming tegen 
de schade zoals die zich heeft voorgedaan. 
Los van het causale verband moet er een re-
latie bestaan tussen de veroorzaakte schade 
en het doel van de norm die is overschreden 
met de onrechtmatige daad.
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Voor wie is de bewijslast? 
De bewijslast berust in beginsel bij degene  
die aanspraak maakt op vergoeding van 
schade, veelal het slachtoffer.

Voorbeelden van omstandigheden waarbij 
schuldaansprakelijkheid aan de orde kan zijn:
• de aanwezigheid van de reuzenberenklauw  

op een plek waar gespeeld wordt;
• onzichtbare diepe kuil waardoor er  

valgevaar is;
• een ATB route die een speelterrein door-

kruist, waardoor er een risico op aanrijding 
is;

• het nest van een hoornaar nabij een  
speelplek, indien er niet gewaarschuwd 
wordt of indien de plek niet afgezet wordt 
dan wel het nest verwijderd wordt; 

• een te harde ondergrond onder een  
schommel; 

• een dode boom met kans op omvallen die 
langs een drukbezocht opengesteld pad 
loopt. 

Nadere invulling van de onrechtmatige daad: 
Wanneer is een eigenaar aansprakelijk bij 
schade?
De wettelijke bepalingen over ‘onrechtmatige 
daad’ zijn zeer algemeen gesteld, omdat ze 
bedoeld zijn voor zeer uiteenlopende geval-
len. In rechtspraak komen concrete situaties 
aan de orde, waarbij de Hoge Raad (de 
hoogste rechter in Nederland) soms een in-
terpretatie geeft die algemeen toepasbaar is. 
Om ervoor te zorgen dat er geen sprake is van 

onrechtmatigheid, een van de elementen van 
de onrechtmatige daad, dient een eigenaar 
van bos-, natuur- en recreatieterreinen: 
• voldoende zorg (zorgplicht) te betrachten om 

schade te voorkomen en/of 
• gevaarzetting uit te sluiten.

Voor de begrippen ‘zorgplicht’ en ‘gevaar-
zetting’ heeft de Hoge Raad  een invulling 
gegeven in het zogenaamde Kelderluikarrest.* 
Deze uitspraak van de Hoge Raad uit 1965 
geeft algemene regels: hoe te beoordelen of 
maatregelen genomen moeten worden om te 
voorkomen dat een ‘derde’ schade lijdt als 
gevolg van een gevaarlijke situatie? 

De volgende vragen zijn van belang voor de 
vraag wanneer een bos- en natuurterreineige-
naar aansprakelijk is bij schade:
1. Hoe groot is de kans dat ongevallen of 

schade ontstaan? 
2. Hoe waarschijnlijk is het dat de bezoeker/

recreant niet oplettend en voorzichtig is?
3. Hoe ernstig kunnen de gevolgen zijn? 
4. Hoe bezwaarlijk zijn de te nemen veilig-

heidsmaatregelen? 

In rechtspraak die na het ‘Kelderluikarrest’ is 
ontstaan, worden de Kelderluikcriteria soms 
vertaald in ‘zorgplichten’. De formulering 
‘zorgplicht’ is niet gelukkig, omdat daardoor 
de suggestie kan ontstaan dat deze zorgplicht 
expliciet in de wet staat of de wet deze plicht 
oplegt. Dit is echter niet het geval.  Wel kan 
‘voldoende zorg’ een manier zijn om aanspra-
kelijkheid te voorkomen. 

* HR 05-11-1965, NJ 1966, 136, ECLI:NL:HR:1965:AB7079
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1. Hoe groot is de kans dat ongevallen ont-
staan?
Per situatie dient een inschatting gemaakt te 
worden hoe groot de kans is dat een ongeval 
ontstaat.  Dode bomen langs een parkeerter-
rein is vragen om ongelukken. Maar in geval 
van dode bomen op een locatie die niet 
bereikbaar is voor publiek, is de kans op onge-
lukken heel klein.  

2.  Hoe waarschijnlijk is het dat men niet 
oplettend en voorzichtig is?

Voor bos- en natuurterreineigenaren is de 
vraag zeker relevant, omdat op basis hiervan 
geconcludeerd kan worden wat zij ten aanzien 
van oplettendheid van bijvoorbeeld wande-
laars,  fietsers en andere recreanten mogen 
verwachten. Wat is een normaal verwach-

tingspatroon van een weldenkend mens? Een 
keurig geasfalteerd pad geeft andere verwach-
tingen en daarmee oplettendheid van de ge-
bruiker dan een natuurlijk pad door de bossen 
waarin zich boomwortels bevinden. De locatie 
en omstandigheden kunnen een rol spelen. 

3. Hoe ernstig kunnen de gevolgen zijn?
Meestal zal, als er schade ontstaat, deze 
beperkt van omvang zijn. Een enkele keer 
zal de schade echter aanzienlijk zijn. Een en 
ander hangt uiteraard erg af van de concrete 
omstandigheden. Een tak die op een afras-
tering valt, levert een ander kostenplaatje op 
dan een persoon die blijvend letsel overhoudt 
aan een ongeval veroorzaakt door een Schotse 
hooglander, nog afgezien van de ingrijpende 
persoonlijke gevolgen die een dergelijk onge-
val kan hebben. 

4.  Hoe bezwaarlijk zijn de te nemen veilig-
heidsmaatregelen?

Bij een aansprakelijkstelling wordt beoor-
deeld welke maatregelen vooraf noodzakelijk 
en acceptabel hadden kunnen zijn. In de 
rechtspraak is in een aantal gevallen (ook bij 
kleine kansen op schade) aansprakelijkheid 
aangenomen omdat het in die gevallen gemak-
kelijk en niet zo kostbaar zou zijn geweest om 
vooraf maatregelen te nemen. Zoals een hekje 
plaatsen voor een goed bereikbare afgrond.

Bij risicomanagement beoordeelt de eigenaar 
vooraf welke maatregelen noodzakelijk kunnen 
worden geacht. Daarbij wordt een afweging 
gemaakt tussen de kosten en uitvoerbaarheid 
van de maatregel, de kans dat een ongeval of 
schade ontstaat en de mogelijke ernst van de 
gevolgen.  
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Een bos- of natuurterreineigenaar kan zich 
tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekeren 
met een WA-verzekering. Dit dekt zowel de 
risico- als de schuldaansprakelijkheid. Bij een 
eventuele schadeclaim is het de verzekerings-
maatschappij die – in overleg met de verze-
kerde eigenaar– onderzoekt of de eigenaar 
aansprakelijk is. Tevens bepaalt de verzekeraar 
of en hoeveel er uitgekeerd moet worden. 

Ook als de eigenaar WA-verzekerd is en de 
schade bij aansprakelijkheid door de verze-
keringsmaatschappij wordt betaald, heeft de 
bos- of natuurterreineigenaar belang bij de 
uitkomst van een schadeclaim. In de eerste 
plaats omdat er vaak sprake is van een eigen 
risico, zodat de boseigenaar toch een deel van 
de schade zelf moet vergoeden. Daarnaast is 
de verzekeringspremie mede afhankelijk van 
het aantal terechte schadeclaims. De uitkomst 
van een schadeclaim en het proces van tot 
stand komen daarvan is ook van belang om te 
evalueren en van te leren: waar kan de eige-
naar risico’s voorkomen?  

Vergoeding schade zonder erkenning 
aansprakelijkheid 
In geval van een, op het eerste gezicht, simpel 
schadegeval met een geringe claim zal men 
snel geneigd zijn de claim te betalen. Door 
betaling van de schade wordt de aansprake-

lijkheid erkend. Er kunnen vervolgens meer 
claims volgen waartoe men gehouden is deze 
te betalen omdat men immers de aanspra-
kelijkheid heeft erkend. Denk bijvoorbeeld 
aan de betaling van de schade aan een fiets, 
hetgeen vervolgens kan leiden tot claims voor 
genoten medische zorg van de zorgverzekeraar 
van het slachtoffer en een claim van loonscha-
de van de werkgever van het slachtoffer. 

Naast bovenstaande vermeerdering van het 
aantal claims en verhoging van het schadebe-
drag vervalt mogelijk de dekking van de eigen 
verzekering omdat de schade is erkend zonder 
tussenkomst van de verzekeraar. Daarom het 
advies om altijd in overleg met de verzekeraar 
aansprakelijkheid te erkennen en/of schade te 
vergoeden. 
 

Vraag om een schriftelijke aansprakelijk-
heidsstelling
In een vervelende situatie waar een recre-
ant schade claimt is het verstandig om de 
betreffende persoon te vragen om zijn claim 
schriftelijk in te dienen, dit met het oog op het 
te voeren overleg met de verzekeraar.

4  
WA-verzekering




