Hoe handel ik bij schade aan derden?
De wettelijke aansprakelijkheid wordt geregeld in het Burgerlijk Wetboek(BW) en meer precies in boek
6 van het BW onder titel 3, de onrechtmatige daad. Er kunnen zich grofweg twee situaties voordoen bij
deze zogenaamde aansprakelijkheidsschade:
1. Het is overduidelijk dat u verantwoordelijk bent voor de ontstane schade. Bijvoorbeeld: uw
zoontje schopt tijdens het voetballen een bal door de ruit van uw buren. Gedragingen van een
klein kind kunnen hen wettelijk echter niet als onrechtmatige daad worden aangerekend.
Daarom bent u als ouder verantwoordelijk (risico aansprakelijkheid)voor de gedragingen van
uw kind tot 14 jaar. Tussen de 14 en 16 jaar kunnen de gedragingen van kinderen hen wel
worden toegerekend als onrechtmatige daad. Ouders zijn in dit verband niet meer risicoaansprakelijk, maar schuld-aansprakelijk. Dit betekent dat u als ouder alléén dan
aansprakelijk bent indien u kan worden verweten dat u de gedragingen van uw kind niet heeft
belet. Is uw kind ouder dan 16 jaar, dan zijn zij in eerste instantie zelf aansprakelijk voor de
door hen gepleegde onrechtmatige daden.
Uw aansprakelijkheidsverzekering dekt de schade als gevolg van een onrechtmatige daad
(bal door de ruit van de buren schieten), mits er géén sprake is van opzet.
Met het algemene schadeaangifteformulier van onze website kunt u de situatie uiteenzetten.
Bladzijde 3 van het formulier geeft u de mogelijkheid specifiek in te gaan op de
aansprakelijkheidschade. Als de benadeelde zelf voor de schade verzekerd is (in ons
voorbeeld: de buren hebben een glasverzekering), gaat hun verzekering voor. In bijzondere
gevallen kan de verzekeraar van de benadeelde verhaal komen halen bij uw
aansprakelijkheidsverzekeraar. Het is dus wel van belang dat u de schade bij ons aanmeldt,
ook al heeft de benadeelde een eigen verzekering. Naast het invullen van het
schadeaangifteformulier zijn eventuele aankoop- of reparatienota’s van belang, alsmede een
aansprakelijkstelling. Dit is een korte schriftelijke verklaring van de benadeelde waarin u
aansprakelijk wordt gesteld voor de geleden schade. In deze verklaring dient ook een
toedracht te zijn omschreven, als ook een toewijzing van de aansprakelijkheid (waarom de
benadeelde vindt dat u aansprakelijk bent).
2. Het is onduidelijk of u verantwoordelijk bent voor de ontstane schade. Bijvoorbeeld: u helpt
een goede vriend met een verhuizing. Terwijl u met een zware doos de trap oploopt valt de
bodem uit elkaar en belandt de prachtige keramiek vaas die in de doos verpakt zat in honderd
stukken onderaan de trap. U voelt zich (in ieder geval) moreel aansprakelijk.. Hoewel de
meeste aansprakelijkheidsverzekeringen tegenwoordig een dekking (doorgaans circa €
12.500,--) bieden voor vriendendiensten, wil dat niet zeggen dat er altijd wordt uitgekeerd. Het
maakt bijvoorbeeld uit of er iets valt af te dingen op de zorgvuldigheid van de goede vriend in
dit voorbeeld. M.a.w. was de doos waarin de vaas verpakt was überhaupt wel deugdelijk
genoeg voor het doel.
Naast de procedure voor de schademelding, zoals hierboven onder 1) beschreven, wil uw
aansprakelijkheidsverzekeraar dat u zich onthoudt van erkenning van elke aansprakelijkheid.
U doet er goed aan de benadeelde mede te delen dat de beoordeling van uw
aansprakelijkheid wordt gedaan door de verzekeraar zelf en dat u hierop geen invloed kunt
uitoefenen (ondanks het feit dat u zich wellicht moreel aansprakelijk voelt). De benadeelde
heeft op zijn of haar beurt de mogelijkheid om juridische stappen te ondernemen tegen uw
verzekeraar.
Wat is over het algemeen niet verzekerd
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opzet als daad of met zekerheidsbewustzijn;
Seksuele handelingen/ gedragingen, al dan niet in groepsverband gepleegd;
Zaakschade tussen verzekerden onderling;
Opzicht (met uitzondering van een aantal specifieke situaties);
Schade veroorzaakt door of met motorrijtuigen,
Schade veroorzaakt door of met luchtvaartuigen;
Schade veroorzaakt door of met vaartuigen;
Molest en atoomkernreacties;
Bezit / gebruik van illegale wapens;
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•
•
•

Als verzekerde niet meer woonachtig is in Nederland;
Schade die uitsluitend bestaat uit financiële schade, zoals aansprakelijkheid die voortvloeit uit
de niet-nakoming van een overeenkomst;
Schade aan een gehuurde vakantiewoning (met uitzondering van brand).
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