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Stellingen 

 

behorende bij het proefschrift 

 

Aansprakelijkheid van de bedrijfsmatige gebruiker 

 

van A. Kolder 

 

 

1. Art. 6:181 BW vestigt ten opzichte van de aansprakelijkheid van de bezitter uit de art. 

6:173, 174 en 179 BW een exclusieve - en geen cumulatieve of alternatieve - 

aansprakelijkheid van de bedrijfsmatige gebruiker. 

 

2. De aansprakelijkheid van de bedrijfsmatige gebruiker, en niet die van de bezitter, vormt 

het uitgangspunt in afd. 6.3.2 BW.  

 

3. Voor de toepassing van art. 6:181 BW heeft art. 6:170 BW, en niet art. 6:171 BW, als 

inspiratiebron te gelden.   

 

4. Het element ‘zeggenschap’ vervult een centrale rol bij de toepassing van het 

gebruiksbegrip van art. 6:181 BW: in de kern draait het om de vraag wie een 

veronderstelde zorgplicht voor de in de art. 6:173, 174 en 179 BW bedoelde zaken en 

dieren heeft.  

 

5. Het bedrijfsbegrip van art. 6:181 BW dient niet conform het normale spraakgebruik te 

worden uitgelegd: beoogd wordt onderscheid te maken tussen de professionele en 

particuliere sfeer.  

 

6. De professionele bewaarder van een dier is aan te merken als bedrijfsmatige ‘gebruiker’ 

in de zin van art. 6:181 BW.  

 

7. De leden 2 en 3 van art. 6:181 BW, die een regeling bevatten voor gevallen van meerdere 

bedrijfsmatige gebruikers, kunnen als overbodig worden geschrapt.  

 

8. Het stelsel van de aansprakelijkheid van de werkgever voor arbeidsgerelateerde schade 

(art. 7:658 en 611 BW) is toe aan herziening: het huidige systeem met verschillende 

grondslagen van, uiteenlopende voorwaarden voor en ongelijke gevolgen van 

aansprakelijkheid is niet meer bij de tijd en leidt tot veel onzekerheid.    

 

 

 

 


