
Verzekering voor schade tegenover derden 
veroorzaakt door paarden 

 

Noch tijdens rendagen, noch tijdens trainingssessies kunnen de renbanen 
verantwoordelijk gesteld worden voor schade die door paarden aan derden en/of 
aan infrastructuur zou berokkend worden. Iedere trainer dient erover te waken dat 
zijn paarden tegen dergelijk risico gedekt zijn.  
 
Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat men als eigenaar of houder van paarden 
aansprakelijk is voor de schade, die door dieren veroorzaakt wordt aan derden en dit 
zowel voor lichamelijke als stoffelijke schade. 
Particulieren met paarden voor privégebruik, kunnen best de waarborg burgerlijke 
aansprakelijkheid verzekeren via de familiale verzekering. 
  
De familiale dekt schade tegenover derden veroorzaakt door de gezinsleden en hun 
eventuele dieren, of de dieren die onder hun toezicht (bewaking) staan. Het is dus zeer 
belangrijk om bij de verzekeraar te melden dat u paarden bezit en eveneens het aantal 
paarden door te geven, zo niet kunnen de paarden in principe niet verzekerd zijn. 
   
Vanuit het oogpunt van de verzekering mag men als privépersoon slechts een beperkt 
aantal paarden bezitten om over een 'privé-'situatie te kunnen spreken. Indien u dit 
aantal overschrijdt, bent u niet meer verzekerd.  
 
Het gaat hier om de schade tegenover derden en niet om de schade aan het paard of 
de verzekerde zelf!  
 
 
De BA verzekert: 

De burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade door toedoen van een verzekerd 
dier. 
De aansprakelijkheid van ieder andere persoon die toegelaten gebruiker is van je paard, 
voor zover die geen beroep kan doen op een eigen verzekering. 
 

Rechtsbijstand dekt: 

De terugvordering van de schade die een derde aan de verzekerde heeft berokkend. 
De vergoeding van je schade wanneer de aansprakelijke derde onvermogend is. 
De strafrechterlijk verdediging van de verzekerden, kosten van technische expertise 
enzovoort. 
 

Iemand regelmatig een paard als wandelpaard of voor wedstrijden gebruikt kan zijn polis 

ook uitbreiden met de waarborg “Schade aan de paarden zelf en het materiaal” (bvb. 

zadel) mits een extra premie. 

n ander wedstrijdpaard tijens  



Niet gedekt door de meeste familiale verzekeringen  
 
De meeste familiale verzekeringen waarborgen enkel uw paarden voor schade aan 
derden in privégebruik en dus NIET in volgende gevallen : 
 
Indien U méér dan 2 paarden heeft 
Indien U prijzengeld opstrijkt 
Indien uw wedstrijdpaard schade toebrengt aan een ander wedstrijdpaard tijdens 
wedstrijden 
Indien U meerdere paarden fokt  
Indien U paarden in een vennootschap hebt ondergebracht 
Indien U als eigenaar beroep doet op een professionele jockey tegen betaling om uw 
paarden uit te brengen op wedstrijd 
 

Neem contact op met uw makelaar en bespreek uw situatie en de 

afgesloten polissen, opdat u goed weet waarvoor u al dan niet verzekerd 

bent, of een gespecialiseerde verzekeringsmaatschappij zodat U de nodige 

maatregelen ter zake kunt nemen. 

 

 

Bron Paardenpunt Vlaanderen 

 


