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NJ 1996/205, HR 4 oktober 2013,
ECLI:NL:HR:2013:851, NJ 2013/479 en Smarten-
geld, ANWB 22e druk 2017, nrs. 1.129, 1.131 en
1.132. Anders dan [eiser] wil kan niet worden
aangesloten bij het smartengeld van € 75.000 dat
is toegewezen aan een persoon die in het program-
ma “Ook dat nog” in een kwaad daglicht werd
gesteld (Smartengeld, ANWB 22e druk 2017, nr.
1.177). [eiser] is in de tv-uitzending niet in een
kwaad daglicht gesteld. Endemol c.s. heeft een
feitelijk juist verhaal gebracht.
4.16. Het subsidiair gevorderde is in deze zin toe-
wijsbaar. Het smartengeld dient vermeerderd te
worden met de wettelijke rente vanaf 27 mei 2012,
de dag van de tv-uitzending, zoals [eiser] heeft
gesteld en Endemol c.s. niet afzonderlijk heeft
betwist. Aan het meer subsidiair gevorderde wordt
dan niet toegekomen, te meer niet nu [eiser] ter
comparitie heeft laten weten dat hij het petitum
van de dagvaarding bewust zo heeft ingericht dat
de rechtbank de zaak direct af kan doen (pagina
4 van het uitgewerkte proces-verbaal van compa-
ritie).
4.17. Aangezien elk van partijen als op enig punt
in het ongelijk gesteld is te beschouwen, zullen de
proceskosten worden gecompenseerd op de hierna
te vermelden wijze.

5. De beslissing
De rechtbank
5.1. veroordeelt Endemol c.s. hoofdelijk, zodat
indien en voor zover de één betaalt ook de ande-
ren zullen zijn bevrijd, om aan [eiser] te betalen
een bedrag van € 3.000,00 (drieduizend euro),
vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld
in art. 6:119 BW over het toegewezen bedrag met
ingang van 27 mei 2012 tot de dag van volledige
betaling,
5.2. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij
voorraad,
5.3. compenseert de kosten van deze procedure
tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen
kosten draagt,
5.4. wijst het meer of anders gevorderde af.
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Rechtbank Gelderland
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ECLI:NL:RBGEL:2017:2663
(mr. Engelbert Clarenbeek)
Noot mr. K. Konings

Inbreuk op privacy. Drone. Burenruzie. Onge-
rechtvaardigd handelen. Inbreuk op eigendoms-
recht. Schadeverdeling.

[Gw art. 10]

In het tussenvonnis is geoordeeld dat het door de
eiser met een drone boven het perceel van de ge-
daagde vliegen als onrechtmatig jegens de gedaag-
de dient te worden beoordeeld. De gedaagde heeft
de drone beschadigd door er op te schieten met
een luchtbuks. Dit betreft een onrechtmatige daad.
In geschil is de daardoor veroorzaakte schade en
de omvang van de vergoedingsplicht nu gedaagde
stelt dat er zodanige schuld is van de eiser dat de
vergoedingsplicht van de gedaagde zou komen te
vervallen.
In het tussenvonnis is ook beslist dat het irrelevant
is of de drone was uitgerust met een daadwerkelijk
filmende camera. Er kan ook een onrechtmatige
inbreuk op privacy van de bewoner zijn indien de
bewoner zich bespied kan voelen. Dit gevoel is
aanwezig wanneer de bewoner in de onzekerheid
verkeert of de drone filmbeelden registreert. In
casu staat vast dat de situatie er was dat de gedaag-
de zich bespied heeft gevoeld en kon voelen en
dat daarom onrechtmatig werd gehandeld door
de eiser.
Met betrekking tot de schade is van belang dat
deze door beide partijen is veroorzaakt. Indien er
geen inbreuk was gemaakt op de privacy van de
gedaagde, had de gedaagde niet geschoten en was
er geen schade ontstaan. Ex art. 6:101 BW dient
de schade, in evenredigheid met betrekking tot de
aan beiden toe te rekenen omstandigheden, te
worden verdeeld.
Een inbreuk op het recht op privacy is niet minder
of zwaarder dan de inbreuk op het eigendomsrecht.
Een billijkheidscorrectie is volgens de rechtbank
niet aan de orde. Zelfs indien er stelselmatige
pesterijen waren, had de gedaagde ook voor min-
der vergaande reacties kunnen kiezen. Derhalve
zullen beiden partijen 50% van de schade dienen
te dragen.
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Eiser,
eisende partij in conventie,
verwerende partij in reconventie,
gemachtigde: mr. dr. R.M. Schnitker,
tegen
gedaagde,
gedaagde partij in conventie,
eisende partij in reconventie,
gemachtigde: mr. A. Gras.

1. Het procesverloop
Het verdere verloop blijkt uit:
– het tussenvonnis van 21 december 2016
– de brieven van 1 en 24 maart 2017 van de zijde
van [eiser],
– de brieven van 23 en 28 maart 2017 van de zijde
van [gedaagde]
Hierna is vonnis bepaald.

2. De verdere beoordeling

in conventie en in reconventie
2.1. In het tussenvonnis is geoordeeld dat het
vliegen met de drone met camera door [eiser]
boven het perceel van [gedaagde], zodanig dat
[gedaagde] en zijn huisgenoten zich bespied
kunnen voelen, als onrechtmatig jegens [gedaag-
de] moet worden beoordeeld. De beoordeling van
andere vorderingen en standpunten is aangehou-
den, in verband met de door partijen gewenste
mogelijkheid van mediation.
2.2. Uit de door partijen toegezonden brieven
blijkt, dat mediation (nog) niet tot de mogelijkhe-
den behoort, zodat van de zijde van [gedaagde]
gevraagd is vonnis te wijzen. [eiser] wenst echter
eerst een nadere conclusie te nemen. Hiervoor is
echter geen aanleiding, nu partijen bij de eerdere
processtukken en de comparitie voldoende in de
gelegenheid zijn geweest hun stellingen en stand-
punten weer te geven en te onderbouwen. In het
tussenvonnis van 28 september 2016 is [eiser] in
de gelegenheid gesteld voorafgaand aan de com-
paritie van partijen een conclusie van antwoord
in reconventie in te dienen, van welke gelegenheid
hij geen gebruik heeft gemaakt.
2.3. Tussen partijen staat vast dat [gedaagde] de
drone van [eiser] heeft beschadigd door deze met
een luchtbuks (raak) te beschieten. Vast staat ook
dat dit een onrechtmatige daad betreft. Ter discus-
sie staat wel wat de daardoor veroorzaakte schade
is. Ook is de omvang van de vergoedingsplicht
onderdeel van het geschil, nu [gedaagde] stelt dat

sprake is van zodanige eigen schuld van [eiser],
dat de vergoedingsplicht aan de kant van [gedaag-
de] geheel vervalt.
2.4. In dit verband is relevant dat in het tussenvon-
nis van 21 december 2016 is overwogen en beslist
dat ook sprake is van onrechtmatig handelen van
[eiser] jegens (de huisgenoten van) [gedaagde].
Daarbij is niet relevant of [eiser] de drone ten tijde
van het vliegen op 24 december 2014 had uitgerust
met een daadwerkelijk filmende camera. Zoals in
het tussenvonnis overwogen is ook sprake van
een onrechtmatige inbreuk op de privacy indien
de bewoner zich bespied kan voelen, welke situatie
zich voordoet als de bewoner in onzekerheid ver-
keert over de vraag of de drone filmbeelden regis-
treert.
Van de zijde van [eiser] is tijdens de comparitie
verklaard dat onder de drone een GoPro-camera
aanwezig is en dat daarmee twee maal filmbeelden
zijn gemaakt. Ook heeft [eiser] in de aangifte van
vernieling, die hij bij de politie gedaan heeft, ver-
klaard dat hij op de opnames, die gemaakt zijn
met de drone, gezien heeft dat [gedaagde] met de
buks op de drone geschoten heeft, zodat vast staat
dat op 24 december 2014 een filmende camera
aan de drone bevestigd was. [gedaagde] heeft –
zo stelt hij – dat ook waargenomen.
Daarmee staat tevens vast dat sprake was van een
situatie waarin [gedaagde] zich bespied heeft ge-
voeld en kon voelen, zodat onrechtmatig gehan-
deld werd door [eiser].
2.5. Van belang is voorts, dat de verhouding van
partijen al enige jaren slecht is. Onweersproken
is, dat er sinds 2010 een gerechtelijke procedure
in twee instanties is gevoerd tussen partijen
([eiser] enerzijds en de ouders van [gedaagde]
anderzijds), onder meer over een erfdienstbaar-
heid van weg, in welke procedure door [eiser]
gemaakte videobeelden een rol hebben gespeeld.
De vorderingen van [eiser] zijn in eerste aanleg
en in hoger beroep (grotendeels) afgewezen. Ook
naast de procedure hebben zich in de verhouding
van partijen conflicten voorgedaan over de par-
keersituatie, een hekwerk en betonblokken.
2.6. De beide onrechtmatige handelingen hebben
samen de schade aan de drone veroorzaakt. Im-
mers, wanneer geen inbreuk was gemaakt op de
privacy van [gedaagde] had deze niet geschoten
en wanneer [gedaagde] niet had geschoten was
de drone niet beschadigd door het schot. In artikel
6:101 BW is opgenomen dat in een dergelijk geval
de schade wordt verdeeld over beiden, in evenre-
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digheid met de maakte waarin de aan ieder toe te
rekenen omstandigheden tot de schade hebben
bijgedragen. Daar kan een billijkheidscorrectie
op worden aangebracht indien de ernst van de
gemaakte fouten of andere omstandigheden dat
eisen.
2.7. Een inbreuk op het recht op privacy is niet
minder of zwaarder dan de inbreuk op het eigen-
domsrecht. Ook zijn de omstandigheden niet zo-
danig dat een billijkheidscorrectie als bedoeld in
dit artikel aan de orde is. Zelfs indien moet wor-
den aangenomen dat, zoals [gedaagde] stelt,
sprake is van stelselmatige pesterijen, dan nog
stond het [gedaagde] niet vrij het eigendom van
[eiser] uit de lucht te schieten en had hij voor an-
dere, minder ver gaande maatregelen moeten
kiezen, zoals een verzoek aan [eiser] om te stop-
pen (eventueel via een kort geding) of het inscha-
kelen van de wijkagent. Dit brengt mee, dat ieder
van partijen 50% van de schade dient te dragen.
2.8. Ter beoordeling is dan, wat de hoogte van de
schade is. [eiser] stelt dat dit € 1.063,00 is en on-
derbouwt dit met een rapport van 10 februari 2015
van Tryage Trading te Dokkum. [gedaagde] be-
twist dit bedrag en voert aan dat uit het rapport
niet blijkt wat er geïnspecteerd is of aan wie het
rapport gericht is, zodat niet blijkt dat het om de
drone van [eiser] gaat die beschoten is. Ook stelt
[gedaagde] dat de schade, zoals in het rapport
opgenomen, niet het gevolg kan zijn van zijn actie,
nu hij slechts één van de vier rotors heeft geraakt
en het toestel vervolgens gecontroleerd naar bene-
den is gegaan en geland. Hij wijst op de overgeleg-
de verklaring van zijn vader, [vader gedaagde],
die dit heeft gezien en verklaard. Ook kan niet
uitgesloten worden dat de drone al diverse schades
had, omdat er waargenomen is dat met de drone
eerder in een boom gevlogen is, aldus [gedaagde].
2.9. Het is aan [eiser], als degene die de schade
stelt en zijn vordering daarop baseert, om de
omvang van de schade te onderbouwen en, zo
nodig, te bewijzen. [eiser] heeft bewijs aangeboden
en hem zal, conform dat aanbod, bewijslevering
worden opgedragen. Gelet op de hoogte van het
gestelde bedrag, de schadeverdeling en de te ver-
wachten extra proceskosten, wordt partijen echter
in overweging gegeven deze kwestie onderling te
regelen.

in reconventie voorts
2.10. [gedaagde] vordert verklaringen voor recht
met betrekking tot de onrechtmatigheid van het
handelen van [eiser] en een verbod op straffe van
een dwangsom. Deze vorderingen zijn, gelet op
hetgeen in het tussenvonnis en hiervoor is over-
wogen, toewijsbaar. Dat ligt anders waar het de
vordering tot afgifte van gemaakte beelden betreft.
[eiser] heeft ter zitting gesteld dat er één filmpje
bestaat, dat hij aan de politie heeft laten zien en
dat hij in de procedure kan inbrengen (kennelijk
van 26 december 2014) en verder nog één beeld
waar hij door zijn raam gefilmd heeft en waarop
ook te zien is dat de wederpartij over de schutting
staat te filmen. Hij betwist dat méér opnames be-
staan. Voor zover er meer opnames gemaakt zijn,
zijn deze volgens [eiser] gewist.
2.11. Een veroordeling tot afgifte, zeker onder het
verband van een dwangsom, kan in beginsel
slechts worden uitgesproken indien voldoende
aannemelijk is dat het af te geven goed bestaat en
zich in de macht van degene bevindt, die tot afgif-
te veroordeeld wordt. Dat er (nog) meer dan twee
opnames bestaan is onvoldoende aannemelijk
geworden, zodat de vordering alleen voor deze
twee opnames toegewezen zal worden.
2.12. Gelet op de relatie van partijen als buren
bestaat aanleiding de proceskosten in reconventie
te compenseren, zodanig dat iedere partij met de
eigen kosten belast zal blijven.

3. De beslissing
De kantonrechter
in conventie
3.1. draagt [eiser] op de omvang van de schade
die aan de drone is ontstaan door het neerschieten
daarvan door [gedaagde] te bewijzen,
3.2. stelt [eiser] in de gelegenheid om op de rol
van 7 juni 2017 schriftelijk op te geven op welke
wijze hij bewijs wenst te leveren en, indien hij
bewijs wil leveren door het doen horen van getui-
gen, tevens op te geven welke getuigen hij wil
voorbrengen en daarbij de verhinderdata voor de
maanden juli tot en met september 2017 op te
geven van de getuigen en beide partijen, waarna
zonodig een datum voor het te houden getuigen-
verhoor zal worden bepaald,
3.3. houdt iedere verdere beslissing aan.
in reconventie
3.4. verklaart voor recht dat [eiser] onrechtmatig
heeft gehandeld jegens de leden van het gezin
[gedaagde] door met een drone voorzien van ca-
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mera te vliegen boven het perceel, in eigendom
toebehorend aan (leden van het gezin) [gedaagde]
en filmbeelden te maken door middel van een
drone voorzien van een camera van de leden van
het gezin [gedaagde] en/of de aan hen in eigen-
dom toebehorende onroerende zaken, staande en
gelegen te [woonplaats],
3.5. verbiedt [eiser] op straffe van een dwangsom
van € 250,00 per overtreding, om met een drone
te vliegen boven het perceel te [woonplaats], toe-
behorend aan de familie [gedaagde] en/of te fil-
men met een aan een drone verbonden camera
boven dit perceel,
3.6. gebiedt [eiser] om aan [gedaagde] een af-
schrift te verstrekken van de gemaakte camerabeel-
den, genoemd onder 2.10, binnen veertien dagen
na heden, op straffe van een dwangsom van
€ 100,00 per dag indien [eiser] nalaat aan dit ge-
bod te voldoen,
3.7. compenseert de proceskosten, zodanig dat
iedere partij de eigen kosten draagt,
3.8. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad
ten aanzien van het onder 3.5. en 3.6. bepaalde,
3.9. wijst het meer of anders gevorderde af.

NOOT

Feiten
Sinds 2010 hebben partijen, buren van elkaar,
ruzie met elkaar over allerhande onderwerpen,
zoals de parkeersituatie, een hekwerk, een erf-
dienstbaarheid en bomen. Partijen wonen in
vrijstaande woningen op ruime percelen in een
landelijke omgeving. Hun toch al moeizame re-
latie vindt een nieuw dieptepunt wanneer de
buurjongen, gedaagde in conventie, eind 2014
met zijn luchtbuks de drone met een camera van
zijn buurman neerschiet. De drone stort neer op
het perceel van de drone-eigenaar, eiser in
conventie, hoewel deze er sinds 2014 ook mee
over het perceel van (de ouders van) gedaagde
heeft gevlogen. De camera van de drone heeft
dit incident gefilmd.
In juni 2016 stuurt eiser aan gedaagde een
sommatiebrief, waarbij gedaagde onrechtmatig
handelen wordt verweten en waarbij aanspraak
wordt gemaakt op vergoeding van de schade –
getaxeerd op € 1.063,00 – en buitengerechtelijke
kosten en wettelijke rente. Een dagvaarding
volgt amper een week later en een nieuwe
rechtszaak tussen partijen is een feit.

Gedaagde betwist de schadehoogte, omdat het
taxatierapport een alternatieve causaliteit niet
uit zou sluiten en voert een ‘eigen schuld’-ver-
weer dat uitvloeit in een aantal tegenvorderin-
gen. Allereerst eist gedaagde een verklaring
voor recht dat eiser onrechtmatig heeft gehan-
deld door te vliegen boven het perceel van ge-
daagde en/of door filmbeelden te maken van
leden van het gezin van gedaagde en/of de aan
hen toebehorende zaken. Daarbij eist gedaagde
op het overtreden van het geëiste verbod een
dwangsom te zetten van € 1.000,00 per overtre-
ding. Ook wil gedaagde kopieën van alle gemaak-
te videobeelden van het gezin van gedaagde en
de aan hen toebehorende onroerende zaken.

Regulering van drones
Het voornaamste verweer van eiser op de tegen-
eisen van gedaagde is dat hij zich bij het vliegen
met de drone aan alle geldende luchtvaartwet-
geving hield die tijdens het incident van toepas-
sing was. Dit wordt ook niet weersproken door
gedaagde. Inmiddels is sinds 2014 het nodige
meer gereguleerd voor het vliegen met drones,
maar de rechtbank dient ex tunc te toetsen om
onrechtmatigheden vast te stellen. Omdat in
deze uitgave juist het privacyrecht centraal staat,
zal de regelgeving met betrekking tot het bestu-
ren van drones niet verder worden geanaly-
seerd.

De (on)rechtmatigheid van het dronegebruik
In het eerste tussenvonnis van 21 december
2016 («JBP» 2017/44) spreekt de rechter zich uit
over de rechtmatigheid van het vliegen met de
drone over het perceel van de buren. Buiten het
volgen van de regels met betrekking tot de
luchtvaart en modelvliegtuigen kan het vliegen
alsnog onrechtmatig zijn wanneer dit in strijd is
met de bescherming van de privacy en hetgeen
volgens ongeschreven recht in het maatschap-
pelijk verkeer betaamt.
De rechter stelt in rechtsoverweging 4.5 vast dat
een bewoner in de privésfeer van de eigen wo-
ning ‘absolute eerbiediging van zijn privacy’
mag verwachten. Nu zijn maar weinig rechten
absoluut, en het privacyrecht behoort daar ook
toe, maar de strekking is helder. In de thuissitu-
atie geldt een sterkere bescherming van de
persoonlijke levenssfeer als daarbuiten. Dit volgt
ook nadrukkelijk uit de redactie van art. 8 EVRM,
dat met de woorden ‘zijn familie- en gezinsleven,
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zijn woning’ deze grondgedachte onderstreept.
Het maakt hierbij daarom ook niet uit of de ca-
mera wel of niet aanstond; personen moeten
zich in hun thuissituatie onbespied kunnen
voelen, zoals de rechter ook vaststelt.
Nu het grondrecht van privacy ook horizontaal
werkt, heeft gedaagde naast een beroep op de
algemene onrechtmatigheid (art. 6:162 BW) ook
een rechtstreekse actie op basis van art. 8 lid 1
EVRM. Immers, de overheid heeft de plicht om
haar onderdanen in hun grondwettelijke rechten
te beschermen.

Schulddeling en schadevergoeding bij botsende
grondrechten
Na een aanhouding van de zaak om partijen zich
te laten uitlaten over de vervolg van de zaak,
bleken partijen niet geslaagd te zijn in het
schikken van de zaak. In het volgende tussenvon-
nis van 10 mei 2017 staat de onrechtmatigheid
van het neerschieten van de drone vast, maar
staan in conventie de schadetoedeling en de
schadehoogte nog ter discussie.
Het verweer van gedaagde tegen de aansprake-
lijkheid is gebaseerd op de schulddeling via het
leerstuk van de eigen schuld (art. 6:101 BW).
Volgens gedaagde, die ook spreekt van stelsel-
matige pesterijen van eiser, zou de schuld aan
de zijde van eiser dermate groot zijn dat er
sprake zou zijn van volledige eigen schuld van
eiser en daarmee geen enkele vergoedingsplicht
voor gedaagde. De rechter gaat hier niet in mee,
omdat gedaagde ook had kunnen kiezen voor
minder ingrijpende oplossingen.
Voor wat betreft de causaliteit stelt de rechter
vast dat het onrechtmatige handelen van beide
partijen (de privacy-inbreuk van eiser op gedaag-
de en de beschadiging van het eigendom van
eiser door gedaagde) heeft geleid tot de ontsta-
ne schade (r.o. 2.6). Hierbij overweegt de rechter
dat een inbreuk op het privacyrecht niet minder
of zwaarder weegt dan een inbreuk op het
eigendomsrecht en komt hierbij tot een schuld-
deling van 50% voor ieder van de partijen (r.o.
2.7).
Dit betreft dus een belangenafweging tussen
botsende grondrechten. Het privacyrecht (art. 8
EVRM) enerzijds wordt afgewogen tegen het
eigendomsrecht (art. 1 Protocol bij het EVRM)
anderzijds. Het Europese Hof voor de Rechten
van de Mens (EHRM) kent bij deze belangenaf-
weging een grote ‘appreciatiemarge’ toe aan de

rechter, waarbij een eerlijke balans gevonden
moet worden tussen enerzijds het algemene,
maatschappelijke belang en anderzijds de be-
scherming van het individu (EHRM 29 april 1999,
25088/94, 28331/95 en 28443/95 (Chassagnou
e.a./Frankrijk)). In casu lijkt deze rechter zeker
een eerlijke balans gevonden te hebben.

Hoogte van de schade
De hoogte van de schade staat ook met het
laatste tussenvonnis niet vast, omdat gedaagde
het schaderapport van eiser gemotiveerd heeft
betwist. Het is vervolgens aan eiser om de
schadehoogte te bewijzen, maar de rechter geeft
nadrukkelijk in overweging aan partijen – gezien
het luttele schadebedrag en de te verwachten
proceskosten – om alsnog te schikken (r.o. 2.9).
Gezien de voorgeschiedenis tussen partijen is
het de vraag of dat gelukt is of nog gaat lukken.

Privacy-inbreuk en afgifte beelden
De reconventionele zaak wordt wel volledig af-
gewikkeld. Gedaagde (in conventie) krijgt zijn
geëiste verklaring voor recht dat het drone-ge-
bruik onrechtmatig is wegens strijd met de pri-
vacy, maar de dwangsommen worden beperkt
tot € 250,00 per overtreding van het uitgespro-
ken verbod om te vliegen of te filmen boven het
perceel van gedaagde. Dit dictum had wellicht
meer uitgebreid geformuleerd kunnen worden.
Nu is het nog maar de vraag of dit eiser ervan
zal weerhouden om andere beelden van gedaag-
de te maken vanuit de lucht boven zijn eigen
perceel. Proceskosten worden tussen partijen
gecompenseerd. Wordt vervolgd?

K. Konings,
Advocaat IT-recht bij NORD Advocaten, Groningen.
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