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De kans dat je in de zomer een zwerfkat of hond ziet lopen is groot. De zomerperiode is bij uitstek
een periode dat honden of katten ergens achtergelaten en gedumpd worden. Zo was er onlangs in
het AD een artikel te lezen dat het dumpen van dieren weer is begonnen.
De verleiding is groot zo’n diertje wat te eten en te drinken te geven. Voor je het weet komt het dier
elke dag aanwaaien, mag het zelfs zo nu en dan in huis en heb je er een trouwe vriend bij. Wat nu als
deze zwerfkat of hond een ongeval veroorzaakt? Bent u daarvoor aansprakelijk?
Het kan zijn dat u snel wordt aangemerkt als bezitter van het dier en dat u aansprakelijk bent voor de
schade die dit dier veroorzaakt. Dus kijkt u dan in uw WA verzekering Particulieren of uw nieuwe
huisdier is meeverzekerd of dat u een aparte WA-dieren moet afsluiten.
In onderhavige zaak komt een jongen op een fiets ernstig ten val door een loslopende kat.
Hij breekt de nodige botten. Hij spreekt een gezin aan, die volgens de buurt voor de kat zouden
zorgen. Hij heeft daarbij zelf nog een foto kunnen bemachtigen waarbij de kat in het huis van dat
gezin onder een dekentje ligt te slapen.
Het gezin erkent de kat te kennen, maar stelt dat het een zwerfkat is, die al jaren in de buurt
rondhangt. Ze erkennen ook een zekere band met de kat te hebben opgebouwd. Ze hebben zich nu
en dan om de kat bekommerd en deze ook een keer op eigen kosten door de dierenarts laten
behandelen.Maar ze hebben de kat nooit in bezit genomen. De kat heeft nooit in de woning
overnacht, noch hebben zij een kattenluik of hebben zij voorzieningen getroffen voor de kat als ze
met vakantie gingen. Ze hebben nooit voor de kat de zorg op zich genomen.
De rechter meent op grond hiervan, nu de jongen geen argumenten tegen dit verweer heeft aan dat
het inderdaad om een zwerfkat gaan. Het gezin is dus niet aansprakelijk en de jongen zal zijn schade
zelf moeten dragen.
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