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In Australië geen uitzondering echter in Nederland toch een niet alledaags voorval.
Een schaap, koe of paard op de (snel)weg hoor je hier wel vaker, echter afgelopen weekend werd er
toch echt één gesignaleerd in Winterswijk. Een kleine kangoeroe - een zogenaamde wallaby - hupte
daar vrolijk op straat rond.
Overigens liep begin augustus 2018 toch ook al zo’n wallaby los op de A58. Deze kon “gewoon”
worden gevangen en levend teruggebracht worden aan zijn eigenaar.
Deze laatstgenoemde kangoeroe en vooralsnog ook de nog loslopende wallaby heeft gelukkig – nog geen schade veroorzaakt. Echter, stel dat dit wel het geval is ….
Met zijn krachtige achterpoten is de kangoeroe niet zomaar te vangen en kan door een schrikreactie
zomaar de weg op rennen/springen en een ongeval veroorzaken. Het is eigenlijk niet te verwachten,
maar kent het dier geen eigenaar òf blijkt deze niet te achterhalen, dan kan je waarschijnlijk nergens
je (letsel)schade verhalen. Over aanrijdingen met een wild dier schreef mijn collega Thijs de Back
medio 2017 ook al eens. (zie BSA ongeval met een wild dier)
Ervan uitgaande dat er een eigenaar/bezitter (bekend) is, is deze in principe risicoaansprakelijk voor
schade aangericht door de ontsnapte kangoeroe. Op grond van artikel 6:179 BW kunt u de schade
claimen bij de eigenaar van de kangoeroe. Valt de schade niet onder diens
aansprakelijkheidsverzekering? Dan blijft de eigenaar zelf uiteraard nog steeds aansprakelijk en zal
de schade zelf moeten vergoeden.
Hoewel berichten in de media over een ontsnapte kangoeroe of een ander exotisch dier vaak
vermakelijk zijn om te lezen, kan dit ook een behoorlijke impact hebben op slachtoffers indien er
(letsel)schade is veroorzaakt. Dan is het goed als u zich, eventueel via een schaderegelingsbureau als
BSA, kunt wenden tot de aansprakelijke persoon!
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