
a ln naam van de Koning
VONruS

RECHTBANK ROTTERDAI'

zaaknummer: 4540647 \ CV EXPL 15-46097

uispraak l5 juli 2016

vonnis van de k¡nlonrechter, zitting houdendc te Rotterdem,

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

eiseres blj exploot van dagvaarding van 30 september 2015,
gcmachtigde:

legen

l. de onder
vennootvan gedaagde sub I,
nootvangedaagdesub l,

gemachtigde: mr. J. TwÍgt - Montfoortte Utrecht.

Eiseres wordt hierna aangedui[gedaagden als

l. flet verloop van de procedure
Het verloop van de procedurc volgt uit de voþnde processtukken, waarvan de
kantonrechter kennis heeft genomen:
. het exploot van dagvaarding rnet productie;
. de conclusie van antwoord met productie;
. het tussenvonnis van l6 december 2015 waarbij een comparitie van partijen is gelast;
. de akte en uitlaten tbv cornparitie van partijen met producties

a van maart 2016 gehouden comparitie van partijen.

Z. De vaststaande feiten
Als enerzijds gestcld en andeøijds erkend. dan wel niet of onvoldoende gemot¡veerd
weersproken, alsmede op grond van de in zoverre niet weersproken inhoud van de

producties, staat tussen part¡jen het volgende vûst.

2 in de zin van de Gaswet en Elektrieiteitswet lggE

in valt,

7'' heeft op t5 april 2014 op bovengenoemde locatie

u van het plaatsen van een hek om het bedrijf,
waarbij met een hamer metalen palen de grond in zijn geslagen. Hierbij is een

middenspanningskabel geraakt.
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3. De vordering
gevorderd bü

te veroordelen aan

úansprakelij\ voor deze schader nu er sprake is van eBn

3.2.

aan vân

3.3.
bedraagt
maken, die voor

vonnis, uitvoerbaar b[i voorraa[
haar te betalen e 8.499,97 vermeenlenlrnet rcnle

Aan haar vordering hee[- zakelijk weergegeven en voor zover thans van belang-
het volgende ten grondslag gclegd.

van de palen

tekeningen, de werkelijke ligging"in¡igJ \r.gld rnoerenùaststellen met behuþ van
proefsleuvenof aûdsr detectieondenåæk. Op het moment waarop de grondroering
phatsvindt, had al het in redelijke mogelijke om kabels en leidingen te lokaliseren gedarn

rnoeten zijno., ..". -.

heeft niet aan onderzoeksplicht voldaan en niet
ggnofnen te¡voorkoming van de schade. De schadc is un

toe te rekenenr nu er sprake is van schuld.
als grondroerder een klic-melding moeten doen en

theoretische ligging van de leidingen op de verkregen

ingebrekestelling in ver¿uim. De schadc

buitengerechtel ijke incassokosten mo€tcn
Dvze ko{tgn bedragen € 700,00.

De wettelijke rente d verschuldigd is bedraagt € 69,47.

4. Het verweer
heeft de vordering betwist en heeft daartoe het volgende -

weerg€geven en voor zover thans van belang - aangevoend.

4.1- Er is geen sprake geweest van mechanische werkzaamheden. De palen zijn
handmatig de grond in geslagen rvaarbij de paal die de rniddenspanningskabel heeft geraakt,

niet dieper dan 50 centimeter de grond in is geslagen.

4.2.
met de

Er is niet

ergen wist niet dat er k¡bels
lagen. Zij had hier ook niet op bedacht [r 8€ op diepte waartoe de

palen de grond in rverden geslagen.

' "t.r*"t"{*4.3. ,Een onderbouwing err/of specificatie van de schade ontbreelû'Nie"ttffå'eryf is noe

het schadebedrag tot rand is gekomen. Dat er buitengerechtetijke incassokosten ziJn
gemaakt, rvordt betrvist, er is slechts e€n paar maal geconespondeerd. Als er al
rverkzaamheden zijn venicht, vallen deze onder de noemer van proceskosten nu er een

procedure is gevolgd.
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5. De beoordeling van de vordering

5.1.
haar
gevolg

De
van hebben

stelt voorop dat
D levert

heeft echter betwist datt
dit kader wordt het volgande overwogen.

een onrechtmatige daad jegens

haar beheersgebied te beschadigcn als

tot herstelmaatregelen over moest gaan, waardoor kosten zijn

s.z. I heeft ziih op fr, standpunt
onzorgvulll-g en daar¡nee in strijd met haar

gesteld
Dit kan

haar wqrden toegerekend, omdat zij grondroerwerkza¡rnheden heeft laten uitvoercn zonder

vooraf{aand een zogenaamde klic-melding te doen. Hiçrmee is in str$d gehandeld met de
.Wet ln

tn

netten
heeft betwist dat er

niet heefr betwist een k¡bel

(hierna: WION).
in het onderhavigo geval sprake is geleest

van Er zijn geen machines of iets dergel$ks

dat er wel degelijk sprake is van
werkzaamhedcn nu voor het de grond in slæn

van de palen met een punt vå,n namelijk een grote
hamer. Deze hamer is niet gclijk te stellen met de schop uit de memorÍc van toelichting
alAul Hiertoe heefr iü het volgende aangevoerd. Mechanische wertczaamheden

betekenen rverkzaamheden met een hulpstúk, waarbij slechts de schop in de memorio van

toelichting is uitgesloten. De kabels zijn namelijk opgewassen tegen de bone belasting van

een schop, maar dit ligt an'tlen met het inslaán van hn paal met punt met een hamer. Tegen

een dergelijke k¡acht is een kabel niet opgewassen.

5.3. ln de WION is onder graafirerkzaamheden begrepen: het mechanisch venichten
van werkzaamheden in de ondergrond (artikel I lid I sub g IVION).
Blijkens de memorie van toelichting valt onder de dcñnitie van graañverlcz¡amhcden æn

breed scala van rverkzaamheden, zoals de aanleg, dc vcrplaatsing en het verw$deüÊn van

netten, bouwwerkzaamheden zoals het heien von palen, het slaan,van damwanden en het

bouwr$p maken van grond. Ook diepploegen of het mechanisch uitbaggeren van sloten valt
hieronder. Graañverkzaamheden echterdie met een schop worden uiçvoerd, vallen buiten

deze deFrnitie. ln het algemeen geschiedt dit type werkzaamheden met een te geringe kracht

om schade te veroorzaken. Bovendien is het overgrote deel van de kabels en leidingen
bestand tegen de krasht die bij het graven met een schop wordt uitgeoefend. aldus nog

steeds de memoric van toclichting. '.i

5.4. Een aantal taken die uit de WION voortvloeien zijn opgedragen aÊn de Dicnst voor
het kadaster en de openbare rcgisters (hierna: het Kadaster).

Op het openbare gedeelte van de site van het Kadaster is de volgende info¡matie te vinden:
-Wat zijn machinrlc gnrfwcrl¡¡nrmh¡dcn?
Bij mochinote graafwcrkznamhedon kunt u bijvoorbæft| dcnkcn n¡n hct gnrvcn von oen vijver mct bthulp van

rrn granfmnchine.

Mu¡, oak hct gebnrik van csn handgrondboor kan schadc a.rn kabcls cn lcidingen tot gcvolg hcbbca Onrl¡¡rks

rtat lrct bij rvet nict r.crplicht is b¡j gcbruik cnnn r:rn Gn¡linchling te rlocn. odvisr:rcn rvij hct u s'e|."

5.5. De kantonrechter is van oordeel dat een handgrondboor, net als cen hamer, ook

gereedschap is en kabels ook niet altijd opgewassen zijn tegen het gebruik vm een



t
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handgrondboor. Kennel[ik is bij het gebruik van dit goreedschap çr i¡een sprake van het in
de WION bedoelde mechanisch venichten van werkzaa¡nheden in de ondergrond" De door
de WION aangewezen dienst acht dit daar in ieder geval niet onder begrepen.

5.6. Daarnaast islvan belang dat met gereedschap dat met de harrd bediend wordt, mcn

in het algemeen ¡i¡inder ver in de grond komt en er minder kracht wordt uitgeoefend, zodat

minder snel schade aan ziclt in de grond bevindende kabels kan worden aangericht. Do
kantonrechter leidt uit dit alles af dat met mechanische werkzaamheden in de 14¡t0N'is
bedoeld werkz¡amheden met behulp van machines, mechanisch in de zin van machinaal.
Het handmatig met een hanrer de grond in slaan van esn paal, valt daar naar het oordcelvan
de kantonrechter dan niet onder.

s.7.
klic-rne

Dit betekent dat
te hebben vraag le

niettemin aansprakelijk is voor de
van toepâssing is, kan onder omstandigheden het beschadigen van een kabel

toegerekend worden aan de veroorzaker.
Van toerekening is sprake als de daad is te wüten aan de schuld of aan een oorzaak die

krachlens de verkeersopvattingen voor rekening van de veroorzaker van de beschadiging
komt..

5.8. De stel. en bewijs Iast ten aanzien
van de beschadiging ligt

4

heeft inI dit lcader de naår Yorên
wist niet dat ter plaatse op die diepte een m

redelijkheid ook niet op bedacht hoeven zün. Het doen van een klis-melding was niet nodig.

Daarnaast is zij ook geen professionele aannemerr maar heeft z[j slechts als doe-het-zelf-
klussercen hek om haar willcn Alvorens tot plaatsing van het hek

over te ga¡¡n, overleg gehad met de verhuurder van de

door haar heeft meegedeeld waar de erfgrens lag, en de

Gemesnte. De middenspanningBkabel lag kennelijk al op de erfgæns en de paal was slæhts
50 centimeter de grond ingeslagen toen de bewuste middenspanningskabel geraakt werd.

5.9.
bchvist
onzorgvuldig is gerveest door geen te doen.
aangevoerd dat het feit van algemene bekendheid is dat Nederland ondergronds vol ligt met
allerlei soorten kabels die door de loop der tüd kunnen verschuiven en door een paal met

een stalen punt de grond in te slaan, het risico bestaat dat kabels beschadigcn.

5.10. De kantonrechter is van oordeel dat er geen sprake is van toerekenbaarheid. ln dit
kader Het doen van een klic-melding rvas niet nodig. Daamaost

heeft ervan vergervist.waar de erfgrens lag en heeft op

dezc grens, en niet op openbare gond, een hek willen plaa,tsen. Dat ter plekke rtkening
moest rvorden gehouden met het aanwezig zijn van een middenspanningskabel op een diepte

van 50 centimeter, dootÞIyqqrbeeld bijzondeæ aanrvijzingen in die richting, is niet
aannemetük geworden.lheefr gesteld dat kabcls doorgaans op een dieptc van 60

:'îllËiËi'i;i:il:ffi:ä,ï;låì:'--;liiï",1ä:;'.lÏl:iî:lìlå:i::'J:F
ontwikkeld mens kent of uit voor ieder toegankelijke bronnen kan kennen, alsmedc
ervaringgregels, die ieder normaal ontwikkeld msns uit ervaring weet - dat de grond vol



Zaaknumme¡:454A647 \ CV EXPL l5-46097

kabets lígt die in de loop der tijd van ligging veranderen en dat kabels juist vaak de erfgrens
volgen. Hoewel een aantal mensen híermee bckend zalzijn,kan niet vastgesteld worden dat
ieder normaal on¡rikkeld mens hiervan op de hoogte is. Hiervoor is het leidingennet ond*
de grond te ingewikkeld en de informatie daarover is wisselend.
Nu er voorls geen andere feiten er¡/of de onderhavige zaak zijn gesteld of

niettemin rekening moest houdengebleken waaruit volgt dat
met een mogelijke beschadiging (en alle schade van dien) van een
rn iddenspannin gskabel, kan niet rvordcn vastgestetd dat de beschadiging en alle daaruil
voortvloeiende schade aan haar moet worden toegerekend.

5.1 l. Bovenstaande betekent dat de vorderingen vanlafgewezen moeten wordsn.

5

5.r2. z¿l als de in het partij worden veroordeeld in de

t

6. De beslissing

De kantonrechter:

6.1. wijst af de vorderingen r"ol
de proceskosten, tot aan deze uiupraak aan de zijde van

vastgesteld op € 500,00 aan qrlaris voor de gernachtigde;,

6.1. t verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voonaad en rvijst af het meer of anders
gevorderde.

Dit vonnis is gervezen door mr. M. Verkerk en uitgesproken ter openbare terechtzitting.
680

I

Uitgegeven voor eerste grosse uun 6.'&'-- gedaagde

| 5 JULI Z0t6 DèGúEnL?de

!.


