
 

 

 

VBNE werkschuurbijeenkomst 'Grote grazers en publiek' 
juridische aspecten 

 

 

Hieronder wordt een beknopt overzicht gegeven van de belangrijkste juridische aspecten van het inzetten van grote grazers 

waar het gaat om de risico's die bestaan voor het publiek. 

 

In 2006 hebben Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten gezamenlijk de 'Beheerrichtlijnen Grote grazers en publiek' 

vastgesteld. Voor Staatsbosbeheer is dit nog steeds geldend beleid. Het onderstaande is mede gebaseerd op die 

Beheerrichtlijnen. 

 

Uitgangspunt: de bezitter van dieren heeft een risicoaansprakelijkheid  

 

In het Burgerlijk Wetboek is aan apart wetsartikel opgenomen dat de aansprakelijkheid voor dieren regelt: artikel 6:179. Uit 

dat artikel volgt dat de bezitter van dieren in beginsel altijd aansprakelijk is voor schade welke door zijn dieren wordt 

aangericht. Het gaat daarbij om een 'risicoaansprakelijkheid'. Dat is een zware vorm van aansprakelijkheid: het maakt niet 

uit of de bezitter van het dier zelf schuld heeft aan de schade, in de zin dat hem een verwijt kan worden gemaakt; het enkele 

feit dat hij de bezitter is van het dier dat schade heeft veroorzaakt maakt hem aansprakelijk voor die schade.  

 

Het juridisch begrip “bezit” is min of meer synoniem voor het uitoefenen van feitelijke macht. In dit geval dus feitelijke 

macht over gehouden dieren, namelijk de grazers binnen een omheind gebied. Overigens is niet altijd de beheerder van het 

terrein waar de dieren grazen tevens de bezitter van die dieren! (zie hierna) 

 

Risicoaansprakelijkheid voor schade die een dier veroorzaakt bestaat ook wanneer er bijvoorbeeld sprake is van 

paniekreacties van het dier die worden veroorzaakt door derden of andere van buitenaf komende onverwachte 

omstandigheden. Gegeven het feit dat er dus nauwelijks onder de aansprakelijkheid voor door grazers aangerichte schade 

uit te komen is, is het van belang dat dit risico met een goede verzekering afgedekt wordt.  

 

Eigen vee en vee van derden 

 

Wanneer een terreinbeheerder eigen vee in zijn terreinen inzet is de terreinbeheerder zélf risicoaansprakelijk. Maar wanneer 

door terreinbeheerders vee van een derde wordt ingezet, bijvoorbeeld via inscharing, dan blijft die derde de bezitter van het 

vee en daarmee risicoaansprakelijk; bij inscharing oefent weliswaar de terreinbeheerder de feitelijke macht uit over de 

dieren, maar dat doet hij dan juridisch gezien voor de uitschaarder. Deze laatste blijft daarom als bezitter van het dier 

risicoaansprakelijk voor schade die zijn dieren aanrichten. Het voorgaande geldt vanzelfsprekend ook indien de 

terreinbeheerder het terrein waarop vee van derden graast (gedeeltelijk) openstelt voor recreanten. Maar van de inschaarder 

mag dan wel verwacht worden dat die de juiste voorzorgsmaatregelen neemt om de veiligheid van recreanten te 

waarborgen, zoals de juiste inrichtingsmaatregelen (dit wordt in deze notitie verder niet besproken) en goede bebording (zie 

hierna). 

 

Het is overigens wel mogelijk voor de terreinbeheerder om de uitschaarder van de dieren te vrijwaren voor de gevolgen van 

zijn risicoaansprakelijkheid, maar dat moet dan wel contractueel vastgelegd worden. In dat geval draagt de terreinbeheerder 

dus de schade. Let wel: waarschijnlijk zal de schadeverzekeraar van de terreinbeheerder die schade niet zonder meer willen 

dekken! 

 

Eigen schuld 

 

De verplichting van de bezitter om schade te vergoeden zou geheel of deels kunnen vervallen wanneer de schade (mede) te 

wijten is aan een omstandigheid die aan de benadeelde zélf kan worden toegerekend: treiteren, ophitsen,  

onvoorzichtigheid, negeren van waarschuwingen, over omheiningen klimmen etc. In dit soort gevallen kan de rechter naar 

redelijkheid beslissen. Rechtspraak op dit punt is echter schaars en laat in ieder geval zien dat niet te snel mag worden uit 

gegaan van ‘eigen schuld’; de wetgever heeft niet voor niets gekozen voor een risicoaansprakelijkheid! 

 

Het is aannemelijk dat een rechter die moet oordelen eigen schuld ook zal kijken naar de mate waarin de terreinbeheerder 

aan zijn waarschuwingsplicht heeft voldaan (zie hierna). Is de recreant erop gewezen dat er grazers in het terrein rondlopen? 



 

 

Is hij er middels bebording op gewezen dat het niet toegestaan is de dieren te dicht te benaderen, te aaien en/of te voeren? 

Et cetera. 

 

Het plaatsen van informatie- of waarschuwingsborden betekent overigens niet dat eventuele schade daardoor 'automatisch' 

voor rekening van de benadeelde zelf komt; de risicoaansprakelijkheid voor de bezitter van grazers kan niet worden 

uitgesloten door middel van bebording, ongeacht de tekst. Dat geldt ook voor de veelgebruikte aanduiding 'betreding op 

eigen risico'.  

 

Waarschuwingsplicht 

 

Het is - ook juridisch - van belang om bij alle terreinen, waar grote grazers worden ingezet en welke zijn opengesteld voor 

bezoekers, het publiek te informeren en te waarschuwen voor de risico’s van grote grazers. Dit geldt zowel voor eigen dieren 

als ingeschaarde dieren. De informatie en waarschuwing kan niet alleen voorkomen dat dieren schade aanrichten door 

ondoordacht gedrag van mensen maar kan, zoals gezegd, ook een rol spelen bij de beantwoording van de vraag of een 

benadeelde de schade (mede) zelf moet dragen omdat er sprake is van eigen schuld. 

 

Op de bebording kan onder meer worden aangegeven: 

- informatie over de begrazing en (de aard en het gedrag van) de dieren; 

- het mogelijke risico dat de bezoekers lopen bij betreding van het begrazingsgebied; 

- geldende toegangs- en gedragsregels; 

 

Gangbare toegangs- en gedragsregels zijn:  

-  honden aangelijnd (indien honden toegestaan); 

- geen toegang voor ruiters en/of aanspanningen; 

- houd minimaal 25 meter afstand; 

- kuddes niet doorkruisen; 

- laat de dieren met rust; 

- voer en aai de dieren niet. 
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