Column
Het woord van de meester:

“Kedeng kedeng”
Dit jaar was de intocht van Sinterklaas in het Limburgse stoomstadje (Simpelveld) niet
per stoomboot, maar per stoomtrein. Voor elk kind een heugelijke gebeurtenis.
Net als Sinterklaas dit jaar, maakt iedereen weleens gebruik van de trein om op de plaats
van bestemming te komen, voor studie, werk of gewoon een dagje uit.
Maar wat als het niet geheel volgens planning verloopt?
Tijdens de rit wordt je plotseling opgeschrikt door een flinke klap …. De trein raakt
betrokken bij een ongeval! Je loopt letsel op… Wat nu?
Met je vervoersbewijs heb je een overeenkomst tot openbaar personenvervoer gesloten.
Het vervoersbedrijf dient er voor zorg te dragen dat de reiziger veilig en zonder
vertraging van en naar de plaats van bestemming wordt vervoerd. Op basis van art.
8:105 BW kan het vervoersbedrijf aansprakelijk worden gesteld, als dat niet goed
verloopt. Er zijn aparte aansprakelijkheidsregels voor dood en letsel van de reiziger ten
gevolge van een ongeval tijdens het vervoer.
Het vervoersbedrijf kan aan aansprakelijkheid ontkomen als sprake is van overmacht:
een zorgvuldig vervoerder heeft het ongeval niet kunnen vermijden en de gevolgen
daarvan niet kunnen verhinderen.
Op het moment dat de aansprakelijkheid erkend wordt dient men rekening te houden
met art. 8:110 BW, waarin een maximumschadebedrag per reiziger is opgenomen.
Daarop is dan wel weer een uitzondering mogelijk: als de schade is ontstaan door opzet
of bewuste roekeloosheid van de vervoerder kan hij zich op deze limitering niet
beroepen. Het negeren van een rood licht door de machinist zou daar een voorbeeld van
kunnen zijn.
Mocht ook een ander voertuig betrokken zijn bij de aanrijding dan dient ofwel de
verzekeraar van dat voertuig, ofwel de verzekeraar van de trein de schaderegeling op
zich te nemen, waarna later nog kan worden bezien wie uiteindelijk de schade van het
slachtoffer dient te dragen.
Ik wens Sinterklaas en zijn Pieten op 6 december een behouden terugreis, al of niet over
het spoor.
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