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START HIER

ü Prachtige voorbeelden met lastige vragen
ü Want hoe om te gaan met aansprakelijkheden, 

risico’s, schade en zorgplicht?
ü Wat weten we eigenlijk van die “wolk van 

juridische regels”, waar initiatiefnemers en 
vrijwilligers mee te maken hebben?

ü Daarom de Aansprakelijk QUIZ: test uw kennis!
ü Maak groepen
ü Winnaar: meeste goede antwoorden!
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Big Blancheer
Den Helder
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Den Helder

Wie betaalt de schade als er iets mis gaat met de Big 
Blancheer?

o Stichting Buurtbeheerbedrijf Sluisdijk
o Gemeente Den Helder
o Jan zelf, en zijn collega-vrijwilligers
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Het Lachende Paard
Utrecht



De ezel bijt een oude mevrouw in haar arm. 
Wie betaalt de rekening?

o De initiatiefnemer van Het Lachende Paard
o De eigenaar van de ezel
o De oude mevrouw zelf
o De gemeente Utrecht
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Aansprakelijkheid en schade

Iedereen draagt zijn eigen schade (uit eigen handelen)
Aansprakelijkheid
• verantwoordelijk zijn of gesteld worden voor schade
• leidt in de regel tot plicht tot schadevergoeding
Civielrechtelijke aansprakelijkheid, burgerlijk recht
Strafrechtelijke aansprakelijkheid
Schade is betalen of verzekeren



Civielrechtelijke aansprakelijkheid

Contractuele aansprakelijkheid
• Schade door niet nakomen van contract

Wettelijke aansprakelijkheid
• Verbintenissen uit de wet
• Onrechtmatige vs. rechtmatige daad
• Niet overdraagbaar in contracten



Schuldaansprakelijkheid
of

risico aansprakelijkheid

Schuldaansprakelijkheid
• In geval iemand verweten kan worden dat incident of 

calamiteit veroorzaakt is

Risico aansprakelijkheid
• Schuld speelt geen rol
• Eigenaarschap of eigendom bepaalt aansprakelijkheid 



Risico aansprakelijkheid

Betreft eigenaarschap, van grond, gebouwen, goederen
• Kwalitatieve aansprakelijkheid

Voor onrechtmatige gedragingen van anderen
• Dierenbezitters
• Ouders met kinderen jonger dan 14 jaar
• Werkgevers met werknemers
• Bedrijven met producten voor de markt
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Vrijwilligerswerk



Vrijwilligerswerk

Peter is vrijwilliger bij Welzijn Na de Vecht en doet 
boodschappen voor mevrouw Kamp. Als mevrouw Kamp 
ziek wordt nadat zij een maaltijd gekookt heeft voor 
zichzelf, blijkt een van de levensmiddelen over de datum 
te zijn. Wie is aansprakelijk?  

o Mevrouw Kamp moet haar koelkast op orde houden
o Vrijwilliger Peter heeft bedorven voedsel gekocht
o De boodschappendienst is een activiteit van Welzijn In 

de Vecht
o De gemeente, die de boodschappendienst financiert
o De winkel die het product verkocht heeft
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Onrechtmatig handelen

Overheid is verplicht om zich aan de eigen wetten en 
regels te houden

Onrechtmatig handelen (daad)
• Nalaten, onjuist of onvolledig uitvoeren of informeren
• Aansprakelijk stellen



Gedogen

Afzien van naleving van wetten en regels
Impliciet of expliciet
Tijdelijke constructie
Gedogen en de ambtseed

Gedoogconstructies en verzoek om handhaving
• Wetten en regels naleven
• Afzien van handhaving
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Buiten Spelen in Stein



Buiten Spelen in Stein 2014

Twee buurtbewoners hebben deze speelhut in elkaar 
gezet. Waarom heeft de gemeente er bouwhekken om 
heen gezet?

o De speelhut voldoet niet aan de regelgeving (WAS)
o De gemeente is bang aansprakelijk gesteld te worden 

als er een ongeluk gebeurt met de speelhut
o De hekken zijn geplaatst, omdat het een 

bouwterreintje is
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Spelen en 
zelfbouw

Amersfoort



Spelen en zelfbouw

Amersfoort 2013

Bewoners en kunstenaar hebben houten kunstwerk ‘t 
Skelet gebouwd. Kinderen leren al spelend om te gaan 
met risico’s en veiligheid. Waarom wilde de gemeente het 
kunstwerk toch laten keuren op veiligheid? 

o ‘t Skelet lijkt op een speeltoestel, dan geldt het WAS
o Dezelfde WAS helpt als indicatie voor veiligheid bij 

ontwerp, bouw en gebruik van zelfbouwwerken
o Als kunstwerk staat ‘t Skelet aard- en nagelvast in de 

grond, risicoaansprakelijkheid van de gemeente is 
daarmee een feit
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Zorgplicht

• Geldt voor overheden, maar ook voor organisaties en 
(groepen) burgers

• Belangrijk voor burgerinitiatieven
• Aantoonbaar zorg dragen dat de veiligheid van 

vrijwilligers, gebruikers en bezoekers is gewaarborgd
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Bewoners Zelfbeheer Enschede



Bewoners Zelfbeheer Enschede 2008

In Enschede werken bewoners in de openbare ruimte. 
Waarom verstrekt de gemeente reflecterende hesjes?

o Voor de veiligheid van de bewoners, beter zichtbaar
o Als bewoners in de openbare ruimte werken, doen zij 

werk van de gemeente en gelden de OHSAS richtlijnen
o Voor de openbare ruimte geldt dat de gemeente 

risicoaansprakelijk is. Hesjes en andere 
veiligheidsmaatregelen helpen dat voorkomen 

o Zo gedoogt de gemeente de bewonerswerkzaamheden
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Vrijwilligerswerk

Iedere vrijwilliger bij de welzijnsorganisatie krijgt een 
training, zodat zij zo goed mogelijk aan de slag kunnen 
gaan. Wim is vrijwilliger bij de Formulierenbrigade. Helaas 
ging zijn training niet door. Rita verliest haar zorgtoeslag 
omdat Wim onjuiste gegevens genoteerd heeft. Wie is nu 
aansprakelijk voor de geleden schade? 

o Wim is schuldaansprakelijk, want ondanks zijn gebrek 
aan kennis vult hij toch de formulieren van Rita in.

o Rita is en blijft zelf verantwoordelijk
o De welzijnsorganisatie is in gebreke gebleven, want 

vrijwilliger Wim is ongetraind
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En de winnaar is….



Casus Zeist Hanging Baskets

• Idee bewoners of initiatief bewoners?
• Gemeente eigenaar (baskets, lantaarnpalen)
• Zelfbeheerovereenkomst: aansprakelijkheid
• Afspraken over onderhoud, beheer, veiligheid

2%20Opdrachten/Groen%20aan%20de%20Buurt%202019/bruikleenovereenkomst%20hangingbaskets%20definitief.docx
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Casus Zeist Hanging Baskets

• Idee bewoners of initiatief bewoners?

• Gemeente eigenaar (baskets, lantaarnpalen)

• Zelfbeheerovereenkomst: aansprakelijkheid

• Afspraken over onderhoud, beheer, veiligheid

• Wel baskets, geen overeenkomst?

• Veiligheid in openbare ruimte: taak gemeente

• Oplossingen: ander contract, afdekken risico’s 
(verzekeren), overnemen collectief, gemeente 
of (groen)bedrijf



Casus Soest Noorder Eng

• Vergroenen gebied in Soest
• Afspraken gemeente en GadB: keuze gebied
• Geen toets wettelijk kader (bestemmingsplan)
• Bezwaar bewoners tegen project
• Gemeente moet bestemmingsplan volgen of 

aanpassen (Omgevingsvergunning)
• Onwettige beplanting? Planschade?
• Procedure GadB aanpassen 



Stelling

Initiatiefnemers zijn actief in publiek domein en 
vinden dat zij dat doen voor de gemeente? 

Dan moet de gemeente ook alle risico's dragen!



Stelling

Als de gemeente een vergunning afgeeft voor 
jouw bewonersevenement, of een 
overeenkomst met je heeft gesloten, 
dan hoef je zelf niks meer te regelen rond 
risico's en aansprakelijkheid.



Stelling

Wethouders die al die kleinschalige 
bewonersinitiatieven rond spelen en 
speeltoestellen in de openbare ruimte toestaan, 
mogen gehuldigd worden.



Meer weten?

Mark Verhijde  
+31 652653005  

mark.verhijde@gmail.com
www.markverhijde.nl


