Rechtbank Zwolle, sector kanton Gemeente Almelo- Podium BV
De gemeente Almelo vorderde betaling van € 386,34 als schadevergoeding met rente en aangezegde buitengerechtelijke incassokosten, voor het verwijderen van illegaal geplakte posters van Podium BV op gemeente eigendommen. De gemeente grondde haar vordering op een onrechtmatige daad van Podium BV en beriep zich primair op artikel 6:162 BW en subsidiair op artikel 6:171 BW. Podium BV achtte zich niet verantwoordelijk voor de schade omdat zij de verspreiding van affiches uit handen had gegeven aan een derde met uitdrukkelijk opdracht om dat op legale wijze te doen. Veronderstellenderwijs ervan uitgaand dat Podium BV niet zelf de bewuste affiches heeft geplakt, is de vordering volgens de Kantonrechter in ieder geval op de subsidiaire grondslag toewijsbaar. Artikel 6:171 BW vestigt een risicoaansprakelijkheid voor Podium BV (als opdrachtgeefster) voor onrechtmatig handelen door derden, met wie geen dienstverband bestaat maar die zij inschakelt voor werkzaamheden ter uitoefening van haar bedrijf, zonder dat het om voor de gemeente duidelijk gescheiden activiteiten gaat. Naar het oordeel van de Kantonrechter vallen promotionele activiteiten onder de bedrijfsactiviteiten van Podium BV en had de gemeente, na constatering dat illegaal geplakt was, geen reden om aan te nemen dat dit niet aan een activiteit van Podium te wijten was. Artikel 6:171 BW dient er juist voor om in casu de gemeente problemen te besparen die kunnen ontstaan wanneer de schade is veroorzaakt door personen die door een bedrijf zijn ingeschakeld voor werkzaamheden door dat bedrijf, terwijl haar niet duidelijk is of het om uitbesteed werk gaat. Het verweer van Podium dat zij aan de gemeente de naam van het bedrijf dat zij indertijd met de werkzaamheden had belast heeft doorgegeven, kan haar niet baten. Artikel 6:171 BW vestigt een zelfstandige aansprakelijkheid voor Podium BV en zij heeft op basis van de wettekst geen disculpatie mogelijkheid. Dit neemt niet weg dat Podium kan trachten regres te nemen op dit bedrijf. De Kantonrechter wijst de vordering van de gemeente toe en veroordeelt Podium BV in de proceskosten.
Noot:
Artikel 6:171 BW (risicoaansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten) kan de gemeente soelaas bieden bij het verhalen van de kosten die zij heeft moeten maken om de illegaal op gemeente eigendommen geplakte posters te verwijderen. De achtergrond van deze wettelijke bepaling is dat de wet een vergelijkbare risicoaansprakelijkheid kent voor een werkgever voor onrechtmatig handelen van zijn werknemers (artikel 6:170BW). De wetgever vond het niet redelijk dat derden, die schade lijden, belast zouden worden met het achterhalen van de precieze arbeidsverhoudingen en heeft daarom in art. 6:171 BW een vergelijkbare aansprakelijkheid neergelegd voor niet-werknemers. Omdat het een risicoaansprakelijkheid betreft, kon het verweer van Podium BV dat zij opdracht had gegeven om legaal te plakken haar niet baten.
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