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Afspraken rondom het wel en wee van een 
paard worden vaak uitvoerig gemaakt. Maar 
het onderwerp aansprakelijkheid blijft vaak 

onbesproken”, stelt mr. Nina Hartlief, letselschaderege-
laar bij Nostimos Letselschadedeskundigen. “Men staat 
niet vaak stil bij de gevolgen van een ongeval met let-
selschade. Dat terwijl er een risico kleeft aan de om-
gang met paarden. Ook voor ervaren ruiters. En ook al 
heb je een braaf paard of neem je geen onverant-
woorde risico’s. Je hebt te maken met vluchtdieren en 
het onvoorspelbare element daarvan.”

EigEn EnErgiE 
“De meest voorkomende schade ontstaat door een val 
van het paard. Dat kan een botbreuk of gekneusde rib-
ben zijn, maar ook hersenletsel of een dwarslaesie. Een 
trap, onverwacht opzij springen en op de voet staan 
kunnen tevens serieus letsel geven. Gevolgen voor het 
dagelijks leven kunnen zijn: hoge medische kosten, ar-
beidsongeschiktheid voor korte of langere tijd of huis-
houdelijke taken niet meer kunnen uitvoeren. Het is  

Bijrijders: ze zijn onmisbaar voor veel paardeneigenaren. 

Begrijpelijk, want het delen van lusten en lasten levert vaak 

een win-winsituatie op. Maar wat als je (als) bijrijder letsel-

schade oploopt bij een val van het paard? Of door een trap? 

Wie is daarvoor verantwoordelijk? Is er dan ook sprake van 

gedeelde lasten? Eén ding is zeker: de Spoedeisende Hulp 

is niet de beste plek om dit voor het eerst te bespreken.
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Jacques Toffi

jij als bijrijder
je been breekt?

Wat als…

  »

‘ niet altijd direct te bepalen wat de impact van letsel op 
langere termijn zal zijn. Bij een breuk bijvoorbeeld is 
soms pas na een jaar duidelijk of dit blijvende beperkin-
gen met zich meebrengt.”
Wie is er verantwoordelijk op het moment dat er wat 
gebeurt? “Het is lastig daar een éénduidig antwoord op 
te geven”, aldus Hartlief. “De wet schrijft voor dat de 
bezitter van een dier aansprakelijk is als dit dier uit 
eigen energie schade veroorzaakt. Een omschrijving die 
ruimte laat aan interpretatie en veel discussie kan 
geven. Stel dat een paard stopt voor een hindernis 
omdat de ruiter onvoldoende aanspoort en die ruiter 
door de weigering valt. Is er dan sprake van de eigen 
energie van het paard?” 
Ook is het niet altijd duidelijk wie de bezitter van het 
paard is. “Er kunnen meerdere eigenaren zijn of het 
paard kan bedrijfsmatig worden gebruikt. In dat geval is 
de bedrijfsmatig gebruiker aansprakelijk. Tenslotte aan-
vaard je als ruiter ook nog een stuk eigen risico als je 
op een paard stapt, waarbij ook de ervaring van de rui-
ter een rol speelt. Hierdoor ligt de verantwoordelijkheid 
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eigenlijk nooit voor honderd procent bij de bezitter van 
het paard.”

LoyaLitEitskwEstiE 
“Loop je letsel op door een paard van een ander, dan 
kun je een letselschaderegelaar vragen om je schade te 
verhalen op de bezitter. Ook met kleiner letsel kun je 
dat doen. Letsel kan in het begin klein lijken, maar in 
sommige gevallen kan iets kleins toch een lange of zelfs 
blijvende nasleep hebben. Melding van letselschade 
kan tot en met vijf jaar na dato, op voorwaarde dat je 
kunt onderbouwen en bewijzen dat de schade direct 
verband houdt met het ongeval.” 

Het aantal letselschademeldingen door bijrijders is niet 
heel groot. “Onwetendheid speelt daarin een rol. Veel 
mensen weten niet dat het misschien mogelijk is om de 
schade (deels) te verhalen op de bezitter van het paard. 
Maar vaak ook is het een loyaliteitskwestie. Mensen die 
letsel hebben opgelopen, willen dit niet graag verhalen op 
de bezitter van het paard. Het voelt voor hen als een be-

Risico’s bespReken

Ben je bijrijder van een paard? Bespreek dan 
vooraf de risico’s met de eigenaar van het paard.
-  Maak goede afspraken over wat je wel en niet 

met het paard kunt en mag doen. De bezitter 
kent het paard vaak het best en kan redelijk in-
schatten wat wel en niet vertrouwd is.

-  Informeer altijd naar de verzekeringsstatus van 
de bezitter van het paard. 

-  Leg de vraag voor: ‘Als ik eraf val, en ik breek 
mijn hand. Of been. Wat dan?’ Zo weet je beiden 
waar je aan toe bent op het moment dat er daad-
werkelijk wat gebeurt.

-  Als bijrijder kun je een ongevallenverzekering af-
sluiten. Maar deze geeft alleen een uitkering bij 
blijvende invaliditeit en zal niet al je schade dek-
ken.

‘Afspraken rondom het wel en wee van een 
paard worden uitvoerig gemaakt,  

maar aansprakelijkheid blijft vaak onbesproken’

schuldiging en ze voelen zich daarover bezwaard. Zeker 
als het een goed, persoonlijk contact betreft. Ze zien het 
vaak ook als een eigen risico. Paardenmensen weten dat 
er ongelukken kunnen gebeuren met paarden en nemen 
dit voor lief. Ze stappen na een val vaak zo weer in het 
zadel als dat enigszins mogelijk is. Je kunt concluderen 
dat paardenmensen best hard voor zichzelf zijn. Bij een 
bedrijfsmatig ongeval ligt die drempel vaak lager.”

gEEn vErwijt 
Volgens Nina Hartlief is deze terughoudendheid in het 
melden niet per se logisch. “Op een reisverzekering doe 
je immers ook een beroep als je een tas bent kwijtge-

raakt. Stel: je breekt je arm bij de val en je kunt daar-
door een aantal weken niet werken. Als je loon niet vol-
ledig wordt doorbetaald, heb je verlies van inkomsten. 
Dit is schade waarvoor je de bezitter van het paard 
aansprakelijk kunt stellen. Wat betreft de loyaliteit: het 
is goed om je te realiseren dat een aansprakelijkstelling 
geen verwijt is. Alleen een mogelijkheid om je schade te 
kunnen verhalen. De bezitter is aansprakelijk te houden 
voor de gedragingen van zijn dier.” 

vErzEkEring
Het paard valt onder de Particuliere aansprakelijkheids-
verzekering (AVP). Deze is in Nederland overigens niet 
verplicht. Als je als bedrijf bezitter bent van een paard 
moet je een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heb-
ben (AVB). “Als de schade uiteindelijk wordt vergoed 
door de verzekering, betekent dit voor de bezitter geen 
hogere premie of no-claim zoals bij een melding op de 
autoverzekering.”
Het advies van Hartlief is om altijd vooraf de eigenaar in 
te lichten voordat je een aansprakelijkstelling stuurt. “Di-
rect een aansprakelijkstelling sturen, zorgt voor veel on-
begrip bij de bezitter en kan ervoor zorgen dat er een 
vervelende situatie ontstaat. Als eisende partij heb je in 
Nederland de bewijslast voor de toedracht en de 
schade. We zien hier vaak discussies over ontstaan. Be-
zitters van het paard willen dan soms niet meewerken 
met het melden van de schade bij hun verzekering. Als je 

Tips
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Wat te doen bij letsel?

-  Als zich een ongeval heeft voorgedaan met het 
paard waarbij je schade hebt opgelopen, meldt 
dit dan zo snel mogelijk bij de bezitter van het 
paard. Benoem de schade en laat weten dat je 
deze graag vergoed ziet. Vraag of hij hiervoor 
verzekerd is en zo ja, of hij het wil melden bij de 
verzekering.

-  Wees duidelijk over het feit dat een aansprakelijk-
stelling geen verwijt is, maar dat de bezitter wet-
telijk aansprakelijk is voor gedragingen van zijn 
dier.

-  Vraag of de bezitter de schade bij zijn verzekering 
wil melden. Schakel zelf zo snel mogelijk een be-
langenbehartiger in. Deze kan de bezitter na-
mens jou aansprakelijk stellen en kan jou verder 
helpen met de juridische afwikkeling van de 
schade.

-  Zorg voor medisch bewijs van de schade. Dit be-
gint vaak met een bezoek aan de huisarts.

-  Ook als er sprake is van boosheid of verwijten: 
blijf altijd respectvol met elkaar omgaan en com-
municeer op een volwassen manier.

het bespreekbaar maakt, wil iemand vaak wel de 
schade melden bij de verzekering, is onze ervaring.” 

juridisch gEtouwtrEk
Nina denkt dat de meeste bezitters van paarden wel 
verzekerd zijn voor de schade die hun dier kan veroor-
zaken, maar niet weten dat er een risicoaansprakelijk-
heid geldt. Dit betekent dat de bezitter de schade niet 
zelf hoeft te hebben veroorzaakt maar aansprakelijk is 
omdat hij een bepaalde hoedanigheid (het paard) bezit. 
Het maakt niet uit of deze persoon schuld heeft aan het 
ontstaan van de schade.”
Maar wat als de paardeneigenaar geen Particuliere aan-
sprakelijkheidsverzekering heeft? “Als een bezitter niet 
verzekerd is en er gebeurt iets waarvoor hij als bezitter 
aansprakelijk is, dan zal hij de kosten uit eigen zak 
moeten betalen. Iemand kan dat accepteren, maar ook 
weigeren. In dat geval kan het een vervelend juridisch 
getouwtrek worden. Als je ervoor kiest de juridische 
strijd aan te gaan, dan moet je zeker zijn van je zaak. 
Je moet getuigen hebben en voldoende bewijsmidde-
len. Want als je in het ongelijk wordt gesteld, komen de 
juridische kosten voor eigen rekening. In zo’n situatie 
wil niemand terechtkomen.” 
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