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Prof. mr. dr. A. Kolder1

De onberekenbaarheid van art. 6:179 BW

AV&S 2020/1

Ten tijde van het nadenken over een onderwerp voor dit redactioneel liep het te-
gen oud en nieuw. De traditie om dan consumentenvuurwerk af te steken, staat 
onder grote druk vanwege de aanzienlijke personen-, zaak- en milieuschade die 
dit gebruik ieder jaar weer met zich brengt.2 Ook wordt rond de jaarwisseling altijd 
gewezen op de vuurwerkstress bij dieren.3 Dit laatste deed mij, beroepsgedefor-
meerd als ik ben, denken aan de verhoogde kans dat een dier – door de knallen, 
fluittonen, lichtflitsen of kruitdampen – een schrikreactie vertoont en daarbij 
schade aanricht.4 Uitgangspunt is dat de bezitter van het dier daarvoor moet in-
staan, zo stelt art. 6:179 BW.5 Dit betreft een kwalitatieve aansprakelijkheid die, 
getuige alleen al de constante stroom aan rechtspraak hierover, nogal eens onder-
werp van debat is. En dat komt op het eerste gezicht vreemd voor. Van alle bepalin-
gen binnen afd. 6.3.2 BW is art. 6:179 BW veruit het kortst en de regel doet eenvou-
dig aan: “De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte 
schade”. Toch is het de schijn die hier bedriegt. Zo leg ik aan studenten wel eens de 
casus voor van een jogger die een hond en diens eigenaar op een bankje in het park 
nadert. Wanneer de jogger de – plaagzieke – hondenbezitter passeert, roept deze 
laatste naar zijn hond ‘bijt’. De hond hapt daarop toe, met een bijtwond in de kuit 
van de jogger als resultaat. Heeft de jogger een claim op grond van art. 6:179 BW 
jegens de hondenbezitter? Steevast beantwoordt een aantal studenten deze vraag 
bevestigend, hetgeen afgaande op de tekst van art. 6:179 BW niet verwonderlijk 
is. Toch pakt de toepassing van dit artikel in deze eenvoudige casus anders uit dan 
door sommigen gedacht. Met art. 6:179 BW is namelijk beoogd een regeling te ge-
ven voor schade aangericht door de ‘eigen energie’ van het dier, en het opvolgen 
van een commando valt daaronder niet.6 In het laatste geval komt hooguit de aan-
sprakelijkheid van art. 6:162 BW in beeld van degene die de ‘foutieve’ instructie 
aan het dier gaf. 
Maar ook mét de kennis dat art. 6:179 BW is bedoeld voor gevallen waarin het 
dier ‘zelfstandig’ schade aanricht, zijn de probleemgevallen niet uit de wereld. 
Een stilstaande pony draait, zodra zijn naam wordt geroepen, het hoofd en brengt 
daardoor degene die op dat moment de teugels vasthoudt ten val. De rechtbank 
achtte art. 6:179 BW toepasselijk, waartoe werd overwogen dat de beweging met 
het hoofd ‘vanuit het dier zelf’ kwam naar aanleiding van het horen van zijn naam.7 
Heeft het dier hier nu werkelijk ‘zelfstandig’ gehandeld of niet? Lastig blijken ook 
gevallen waarin dieren worden bereden of geleid en daarbij (niettemin) een onver-
wachte gedraging verrichten: een politiehond krijgt het commando om te bijten 
maar doet dat op een niet aangeleerde manier, een paard weigert een hindernis 
waardoor de ruiter ten val komt. In beide gevallen werd geworsteld met het eigen 
energie-vereiste van art. 6:179 BW en luidde het oordeel van het hof daarover te-
gengesteld aan dat van de rechtbank.8

1 Prof. mr. dr. A. Kolder, advocaat bij Kolder Vorsselman Advocaten te Groningen en bijzonder hoogleraar 
Personenschade aan de Rijksuniversiteit Groningen. Citeerwijze: A. Kolder, ‘De onberekenbaarheid van 
art. 6:179 BW’, AV&S 2020/1, afl. 1.

2 Zo sluiten steeds meer artsen, verzekeraars en maatschappelijke organisaties zich aan bij het nationaal 
‘Vuurwerkmanifest’, waarin wordt opgeroepen tot een algeheel verbod op consumentenvuurwerk. 

3 Zie bijvoorbeeld https://www.dierenbescherming.nl/vuurwerktips.
4 Een triest voorbeeld biedt de nieuwjaarsnacht van 2008 in België, waarin twee paarden door paniek 

wegens afgestoken consumentenvuurwerk op de snelweg belandden met een verkeersongeval met een 
dode en twee zwaargewonden tot gevolg. Zie https://www.nieuwsblad.be/cnt/r61m2q9c.

5 Hetgeen een eventuele verhaalsactie van de bezitter jegens de vuurwerkafsteker ex art. 6:162 BW onver-
let laat. 

6 Parl. Gesch. Boek 6, p. 763.
7 Rb. Middelburg 13 februari 2013, ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ5965 (Draaiend hoofd pony). 
8 Hof Arnhem 22 juni 2010, ECLI:NL:GHARN:2010:BN0684 (Politiehond); Hof Arnhem-Leeuwarden 22 ja-

nuari 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:491 (Hindernis). 

1Van de RedactieAfl. 1februari 2020
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En kan een redelijkerwijs van een dier te verwachten gedraging (toch) ‘onbere-
kenbaar’ zijn in de zin van art. 6:179 BW? Een paard weigert uit een veewagen 
te stappen, ondanks het trekken aan dit dier met behulp van een longeerlijn. Het 
paard blijft tegenstribbelen en doet ineens een stap naar achteren, waardoor de 
lijn met kracht uit de handen van de begeleider schiet en deze wordt getroffen 
door een haak aan het uiteinde van die lijn. Volgens de rechtbank viel het achter-
uit bewegen van het paard in de gegeven omstandigheden te verwachten, zodat 
geen sprake was van ‘onberekenbaar’ gedrag als oorzaak van het ongeval.9 Is dat 
een juist spoor? Een verdwaald schaap doet zich tegoed aan de moestuin van een 
ander: hoewel aan dit gedrag weinig onberekenbaar is, lijkt het me niet dat de be-
zitter van dit schaap voor wat betreft art. 6:179 BW vrijuit behoort te gaan. Mij lijkt 
beslissend of het dier ‘autonoom’ handelt, volgens zijn eigen wil, ongeacht of die 
gedraging wel of niet was te verwachten.10

Met het eigen energie-vereiste van art. 6:179 BW hangt ook samen de problema-
tiek van besmettingsschade. De relevantie hiervan blijkt uit de Q-koorts-epide-
mie die in Nederland heerste, waarbij een infectieziekte van schapen en geiten op 
mensen overging. Velen raakten besmet, hetgeen leidde tot ernstige gezondheids-
problemen en zelfs sterfgevallen. Ruim 35 jaar geleden werd door de Hoge Raad 
al geoordeeld dat de kwalitatieve aansprakelijkheid voor dieren, toen nog gere-
geld in art. 1404 OBW – de voorganger van art. 6:179 BW –, niet ziet op zuivere be-
smettingsschade.11 Aangenomen wordt wel dat deze reeds lang geleden gemaakte 
(rechtspolitieke?) keuze ook voor het huidige recht geldt,12 maar de Hoge Raad zelf 
heeft zich daarover nog niet uitgelaten.13

Dat zuivere besmettingsschade naar wordt aangenomen niet onder art. 6:179 BW 
valt, betekent niet dat de schade steeds rechtstreeks - door aanraking met het dier 
- door het dier moet zijn aangericht. Denk aan het paard dat op hol slaat waar-
door de begeleider te voet struikelt en wordt overreden door de door dit paard 
voortgetrokken huifkar.14 Art. 6:179 BW ziet echter niet op gevallen waarin het dier 
louter object is van van buiten komende krachten.15 Denk aan de – aparte – situatie 
waarin een dier door een mens de openbare weg wordt opgeslingerd.16 Wordt een 
dier in het kader van de schadeveroorzaking evenwel ‘getriggerd’ door een van 
buiten komende kracht of oorzaak, dan kan art. 6:179 BW wel toepassing vinden: 
een paard slaat op hol vanwege schrik door een blikseminslag of handeling van een 
derde.17 Zo valt ook de schade door een paniekreactie bij het dier vanwege afgesto-
ken vuurwerk onder het bereik van art. 6:179 BW. Speelt de van buiten komende 
oorzaak bij het aanrichten van de schade echter een zodanig overheersende rol 
dat het dier daardoor louter tot object wordt, dan is art. 6:179 BW weer niet van 
toepassing: door de kracht van de ontploffing van een vuurwerkdepot belandt een 
dier op de rijbaan, met een botsing met een automobilist tot gevolg. Anderzijds 
is bij het ontbreken van een (direct) actief handelen door het dier de toepassing 
van art. 6:179 BW niet uitgesloten: een dier loopt de openbare weg op en wordt 
doodgereden, waarna een andere automobilist op later moment tegen dit dode 
dier botst. Verdedigbaar is dat óók laatstgenoemde automobilist een vordering ex 
art. 6:179 BW toekomt, omdat het op de weg geraken van het dier (wel) op diens 
eigen energie is terug te voeren.18

Blijkens het vorengaande gaat alleen al achter de zinsnede van art. 6:179 BW dat 
de schade ‘door het dier’ moet zijn aangericht een hele wereld schuil. En het is niet 
zo dat dit artikel daarnáást geen toepassingsperikelen kent. Denk bijvoorbeeld aan 

9 Rb. Zutphen 21 april 2010, ECLI:NL:RBZUT:2010:BM4553 (Longeerlijn).
10 Vgl. ook A-G Asser in zijn conclusie voor HR 23 februari 1990, NJ 1990/365 (Zengerle/Blezer).
11 HR 24 februari 1984, NJ 1984/415 (Bardoel/Swinkels).
12 Hof Arnhem 19 december 2006, ECLI:NL:GHARN:2006:AZ9745 (Zwoegerziekte). 
13 In het buitenland wordt verschillend omgegaan met deze problematiek, zie Asser/Sieburgh 6-IV 2019/253.
14 Hof Arnhem 11 oktober 2005 en 20 juni 2006, JA 2006/100 (Huifkar).
15 Parl. Gesch. Boek 6, p. 763.
16 Asser/Sieburgh 6-IV 2019/250. 
17 Asser/Sieburgh 6-IV 2019/254.
18 Noot J.H. Nieuwenhuis onder Bardoel/Swinkels, AA 33 (1984), p. 482. 
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haar tenzij-clausule, waarvan de doorgronding de nodige hersengymnastiek ver-
eist. Ook de vraag op wie de aansprakelijkheid van art. 6:179 BW rust, is niet altijd 
even gemakkelijk te beantwoorden. Kan degene die zich het lot van een zwerfkat 
aantrekt of het paard van een ander langdurig en intensief verzorgt voor bezitter 
doorgaan?19 Is eenmaal een bezitter aangewezen, dan betekent dat nog niet altijd 
dat daarmee de kwalitatief aansprakelijke is gevonden. In geval van bedrijfsmatig 
gebruik ‘verlegt’ art. 6:181 BW de aansprakelijkheid naar de bedrijfsmatige gebrui-
ker van het dier.20 Wanneer precies sprake is van de uitoefening van een ‘bedrijf’ en 
van het ‘gebruik’ van een dier is echter nog niet uitgekristalliseerd.21 Dat medebe-
zitters en -gebruikers elkaar onderling niet met succes op grond van art. 6:179 en 
181 BW kunnen aanspreken lijkt inmiddels wél een uitgemaakte zaak,22 zij het dat 
nu toch nog de vraag naar een mogelijke verfijning voorligt.23 Aandacht verdient 
ook de omvang van de aansprakelijkheid van art. 6:179 BW: blijft deze beperkt tot 
alleen ‘typische gevolgen’ van dierlijke gedragingen,24 zodat een overlijden na een 
door een hondenbeet opgelopen infectie als ‘uitzonderlijk’ niet voor risico van de 
hondenbezitter komt?25 Of kan een dergelijk restrictieve benadering inmiddels als 
achterhaald worden beschouwd?26 Voorts kan art. 6:101 BW in dit verband niet on-
vermeld blijven: in geval van schade door dieren komt het nogal eens voor dat de 
benadeelde ook wat valt ‘toe te rekenen’. Het antwoord op de vraag of, en zo ja in 
hoeverre, het zich ‘inlaten’ met (de gevaren verbonden aan) een dier ‘eigen schuld’ 
oplevert is echter niet zomaar te geven. Steeds komt het aan op alle omstandighe-
den van het geval,27 hetgeen leidt tot wisselende rechtspraak.28 Ook de reflexwer-
king van art. 6:179 BW, bedoeld voor gevallen waarin de bezitter door een ‘fout’ van 
een derde slachtoffer wordt van de onberekenbaarheid van zijn eigen dier – de kat 
bijt tijdens een behandeling door de dierenarts zijn eigen baasje –,29 is geen rustig 
bezit: moeten we daar bij kwalitatieve aansprakelijkheid nu wel of geen afscheid 
van nemen?30 Op het terrein van art. 6:179 BW kunnen zich tevens vragen betref-
fende de bewijslastverdeling voordoen, zoals met betrekking tot de eigen gedragin-
gen van het dier31 en over de mogelijke toepassing van art. 6:99 BW bij betrokken-
heid van verschillende dieren terwijl onduidelijk is welke daarvan de schade heeft 
aangericht.32 Vermeldenswaard is tot slot de discussie die zich bij de aansprakelijk-
heid voor dieren gemakkelijk kan voordoen over exoneratieclausules, zoals het ‘op 
eigen risico’ betreden van een manege of deelnemen aan een paardrijles.33

Al met al stelt het reeds in 1992 ingevoerde art. 6:179 BW de rechtspraktijk nog 
steeds geregeld voor problemen: óf de aansprakelijkheid van art. 6:179 BW in-
treedt, op wie deze rust, en wat de omvang van de aansprakelijkheid precies is, zijn 
wezenlijke vragen die ook in eenvoudige casusposities niet altijd even gemakkelijk 
zijn te beantwoorden. De boodschap moge dan ook duidelijk zijn: niet alleen in de 
omgang met dieren zelf maar ook in die met het op deze ‘gevaarsobjecten’ betrek-
king hebbende art. 6:179 BW is alertheid geboden: dit ogenschijnlijk eenvoudige 
artikel kan evenzeer onberekenbaar uit de hoek komen. 

19 Hof Den Haag 28 november 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:3304 (Zwerfkat) en Hof Arnhem-Leeuwarden 
4 september 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:7969 (Verzorgen paard). 

20 HR 1 april 2011, NJ 2011/405, m.nt. Tjong Tjin Tai (Paard Loretta).
21 Zie nader Kolder, Aansprakelijkheid van de bedrijfsmatige gebruiker (diss. Groningen), 2018. 
22 HR 29 januari 2016, NJ 2016/173 (Paard Imagine).
23 Conclusie A-G Valk 4 oktober 2019, ECLI:NL:PHR:2019:980 (Koetsiersverzekering).
24 Ontleend aan het aloude HR 13 juni 1975, NJ 1975/509 (Amercentrale).
25 Rb. Rotterdam 8 juni 1990, NJ 1991/210 (Overlijden na hondenbeet).
26 HR 25 april 2008, NJ 2008/262 (Boekema/X c.s.), waaruit lijkt te volgen dat ook bij kwalitatieve aanspra-

kelijkheden met een beschermende strekking ruime toerekening ex art. 6:98 BW mogelijk is. 
27 HR 25 oktober 2002, NJ 2004/556 (Bunink/Amstelland).
28 Bijv. Hof Arnhem Leeuwarden 15 juli 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:5670 (Paardrijles) en Rb. Gelderland 

19 augustus 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:5316 (Proefrit).
29 Rb. Arnhem 21 mei 1987 en 23 maart 1989, VR 1990/112 (Kat bij dierenarts).
30 A. Kolder, ‘Kwalitatieve aansprakelijkheid: afscheid van reflexwerking?’, AV&S 2016/28.
31 Rb. Zeeland-West-Brabant 19 december 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:7313 en 3 april 2019, 

ECLI:NL:RBZWB:2019:1419 (Hond en wielrenner).
32 Rb. Amsterdam 19 juli 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:5141 en 7 februari 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:7861 

(Beet door één van twee honden met verschillende eigenaren).
33 Bijv. Rb. Zutphen 26 mei 2010, ECLI:NL:RBZUT:2010:BM6031 (Paardrijles). 
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