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Wie is aansprakelijk 
als uw jacht  
wordt gestolen?
Juridische kwesties rond het stallen

Het is altijd goed te merken wanneer het 
vaarseizoen weer is geopend. Voor ons 
kantoor, aan de Nieuwe Maas, varen 

plezierjachten voorbij op zoek naar een ligplaats in 
de Veerhaven of elders. Toch komt er een moment 
dat de zomer overgaat in de herfst en eigenaren 
van de jachten weer een winterstalling moeten 
opzoeken. Dit is tevens een goede gelegenheid om 
noodzakelijk onderhoud te laten verrichten. 
Ondanks dat dit moment thans gelukkig nog even 
op zich laat wachten, is het goed om op voorhand 
te wijzen op de juridische problemen die zich 
kunnen voordoen bij het stallen van een jacht.

Veel eigenaren maken gebruik van de ruimte 
en soms ook van de diensten die worden 
aangeboden door professionele opslaghouders. 
Met deze derde wordt een overeenkomst gesloten; 
dit kan mondeling of schriftelijk waarbij het aan 
te raden is afspraken op papier te zetten. Soms is 
onduidelijk welke afspraken partijen voor ogen 
hebben gehad. Bij de kwalificatie van de 
overeenkomst is van belang wat partijen over en 
weer uit elkaars gedragingen en verklaringen 
mogen opmaken en hetgeen zij redelijkerwijs van 
elkaar mogen verwachten. Zo wordt de 
overeenkomst waarbij een eigenaar van een jacht 
enkel een bok gebruikt om het jacht te stallen 
veelal gekwalificeerd als een eenvoudige 
huurovereenkomst. Wanneer de gesloten 
overeenkomst echter niet alleen toeziet op het 
feitelijk stallen van het jacht, maar bijvoorbeeld 
ook op de tewaterlating, het ophalen en afleveren 
van het jacht bij de eigenaar thuis en 
reparatiewerkzaamheden tijdens de stalling, dan 
kan de overeenkomst (deels) gekwalificeerd 
worden als een overeenkomst tot bewaarneming. 
Kenmerk van een bewaarnemingovereenkomst is 
dat de bewaarnemer het jacht dat aan hem is 
toevertrouwd ook in dezelfde staat dient terug te 
geven (artikel 7:600 BW). Uiteraard staat daar 
tegenover verschuldigheid van bewaarloon aan 
de bewaarnemer en dat de aan de bewaarneming 
verbonden kosten zullen worden vergoed. De 
bewaarnemer op zijn beurt heeft de plicht om:

“bij de bewaring de zorg van een goed bewaarder 
in acht te nemen” (art. 7:602 BW)

Maar hoe ver gaat deze zorgplicht? Welke 
mate van zorg dient de bewaarnemer in acht te 
nemen? Kan een bewaarnemer aansprakelijk 
worden gehouden als hij nalatig is geweest in zijn 
zorgplicht?

De zorgplicht van de bewaarnemer is 
omschreven in de wet, maar de invulling daarvan 
is te vinden in de rechtspraak. Het hangt af van de 
concrete omstandigheden van het geval, zoals de 
inhoud van de overeenkomst, de persoon van de 
bewaarnemer, de aard van de zaak die in bewaring 
wordt gegeven en de redelijkheid en billijkheid. 
Aan de hand van een casuspositie zal één en 
ander nader worden toegelicht.

De eigenaar van een jacht laat sinds de 
aanschaf ervan het jacht door de leverancier 
iedere winter bij zijn huis ophalen om naar de 
stalling te brengen. Na de winterstalling wordt 
het jacht in de jachthaven te water gelaten, wordt 
onderhoud gepleegd en wordt het vervolgens 
naar het huis van de eigenaar teruggebracht. De 
overeenkomst tussen de eigenaar en de leverancier 
kan in dit geval worden gekwalificeerd als een 
overeenkomst tot bewaarneming. Een aantal 
jaren gaat het op deze wijze goed; het jacht wordt 
telkens in goede staat bij de eigenaar afgeleverd, 
maar het gaat een keer mis. Nadat het jacht 
voorjaar 2004 buiten de stalling is gezet, en weer 
te water is gelaten, wordt het met een enkel touw 
afgemeerd in de jachthaven van de bewaarnemer. 
Kort daarna blijkt het jacht gestolen. De eigenaar 
doet aangifte van diefstal, maar spreekt daarnaast 
de bewaarnemer civielrechtelijk tot 
schadevergoeding aan op grond van een 
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van 
zijn zorgverplichting uit hoofde van de 
bewaarnemingsovereenkomst (de bewaarnemer 
kan het jacht immers niet meer terugbrengen 
naar de eigenaar). De eigenaar van het jacht is 
van mening dat het jacht direct nadat het uit de 
stalling was gehaald in de macht had moeten 
worden gesteld van de eigenaar. Het jacht is 
kennelijk onbeheerd achtergelaten en de 
bewaarnemer kan aansprakelijk worden 
gehouden vanwege het ontbreken van een 

verzekering tegen diefstal. De bewaarnemer stelt 
zich op het standpunt dat het jacht gratis in de 
jachthaven lag, de bewaarnemer niet méér 
toezicht hoeft te houden op een jacht dan 
gebruikelijk en dat volledig toezicht op het jacht 
ook niet was toegezegd. Partijen hadden hun 
afspraken niet schriftelijk vastgelegd, hetgeen 
een reconstructie van hetgeen precies 
overeengekomen was en wat van de bewaarnemer 
verwacht mocht worden, bemoeilijkte.

Hoe ver de zorgplicht van de bewaarnemer in 
deze casus reikt, hangt af van de omstandigheden 
van het geval. De rechter achtte van belang dat de 
eigenaar reeds enkele jaren op de hoogte was van 
de werkwijze van de bewaarnemer. De eigenaar 
van het jacht heeft er, al dan niet stilzwijgend, 
mee ingestemd dat zijn jacht regulier met een 
enkel touw zou worden afgemeerd in de 
jachthaven alvorens onderhoud zou worden 
verricht en het jacht zou worden teruggebracht 
naar de eigenaar. De Rechtbank heeft ten aanzien 
van de zorgplicht van de bewaarnemer geoordeeld 
dat de bewaarnemer ten tijde dat het jacht ligt 
afgemeerd in de jachthaven niet een grotere 
zorgplicht heeft dan tijdens het zomerseizoen. De 
zorgplicht van de bewaarnemer strekt ook niet zo 
ver dat de bewaarnemer een verzekering dient af 
te sluiten voor diefstal. Het ligt op de weg van de 
eigenaar om zijn jacht doorlopend verzekerd te 
houden. Wel is het uiteraard zo dat de 
bewaarnemer de nodige zorg dient te betrachten 
dat diefstal niet op een eenvoudige wijze kan 
plaatsvinden. Indien deze zorg is betracht en 
diefstal vindt toch plaats dan is de bewaarnemer 
niet aansprakelijk. Ten aanzien van de jachthaven 
geldt dit in mindere mate dan ten opzichte van de 
stalling. Mocht u specifieke voorwaarden aan een 
plek in een jachthaven of in de winterstalling 
willen stellen, dan is aan te raden dit schriftelijk 
vast te leggen, zodat duidelijk is waaraan de door 
u gekozen bewaarnemer dien te voldoen.
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