Juridische vraag
... en antwoord
Voortaan bespreken we in elke editie van DIERPLAGEN Informatie een lastige ongediertekwestie met onze jurist. Heeft u vragen over de
wet of hoe het zit met de aansprakelijkheid bij
een bestrijdingsactie? Lezers van dit vakblad
kunnen hun praktijkcase voorleggen aan de heer
Van Hasselt. Stuur uw vraag naar de redactie van
dit vakblad: Postbus 350, 6700 AJ Wageningen.

HET PRAKTIJKGEVAL
Een leliekweker uit Noord-Holland betrekt al geruime tijd
bestrijdingsmiddelen van één en dezelfde leverancier.
Bestreden wordt onder m eer door middel van spuiten . Het
spuiten h eeft de leliekweker uitbesteed aan een onafhankelijke, volledig gecertificeerde spuiter. Dat gaat een lange
tijd goed, totdat op een gegeven moment het vaste aanspreekpunt bij de leverancier van de leliekweker er niet is,
en de leliekweker zijn bestelling telefonisch opgeeft aan
een ander. Het vaste aanspreekpunt van de leliekweker is
op de hoogte van de teeltplannen en weet precies welke
bestrijdingsmiddelen de leliekweker nodig heeft, diens
collega -naar later blijkt- niet.

Matthijs van Hasselt, partner Wiersma Mende/ Prakke Advocaten
Amsterdam

GOLTIX WG IS GEEN GOLTIX TOF
Zoals gebruikelijk bestelt de leliekweker het middel Goltix
en verzoekt, als eveneens gebruikeli jk, om dat rechtstreeks
af te leveren bij de spuiter. Het middel Goltix waarmee de
spuiter zijn werk behoort te doen, is poedervormig. Voluit
heet het middel Goltix WG . De producent van Goltix WG
produceert echter ook een ander bestrijdingsmiddel

(advertentie)

SGS Nederland B.V. is een onafhankelijk en dienstverlenend bedrijf dat behoort tot de internationale groep SGS
met hoofdzetel te Geneve. Met meer dan 1000 vestigingen en 36.000 medewerkers in de SGS-groep wereldmarktleider op het gebied kwantitatieve en kwalitatieve inspecties van goederen en aanverwante diensten.
De divisie Sanitec is een toonaangevend bedrijf in de industriële ongediertebestrijding en hygiënebeheersing.
Wij ontwerpen voor ondernemingen bedrijfsomvattende programma's tegen dierplagen en voeren de nodige
interventies uit. Aanvullend leveren wij advies om hygiëneknelpunten uit de wereld te helpen.
Voor de regio midden/ west Nederland zoeken wij een :

Pest Control Technicus
Functieomschrijving:
In deze functie wordt u opgeleid tot professioneel Pest (ontrol Technicus. U bent verantwoordelijk voor het
uitvoeren van ongediertebestrijding en preventiesystemen binnen de u toevertrouwde en regiogebonden klantenportefeuille . De functie vereist een groot verantwoordelijkheidsgevoel en u moet initiatieven kunnen nemen .
Uw verantwoordelijkheden zijn o.a. werkplanning, dagelijkse activiteitenrapportage via de PC en communicatie
en advisering aan onze klanten.
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Functie-eisen:
• MBO niveau bij voorkeur richting Land- en Tuinbouw;
• Dynamisch, vlot in de omgang en bezit goede communicatieve vaardigheden;
• Bereid om in wisselende uren te werken en in het bezit van rijbewijs B;
• Het bezit van een EVM-diploma is een pluspunt.
Uw schriftelijke reactie, voorzien van een C.V. stuurt u binnen twee weken naar SGS Nederland B.V., t .a .v. afdeling Personeel & Organ isatie, Postbus 200, 3200 AE Spijkenisse of per email naar sgs.nl.hrm@sgs.com. Voor meer
informatie: bezoek onze internetsite: www.sgs.nl
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Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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WHEN YOU NEED TO BE SURE

SG$

genaamd Goltix TOF, dat vloeibaar is. De producent van
het bestrijdingsmiddel spreekt in zi jn reclame-uitingen
simpelweg van 'Goltix' en prijst dat specifiek aan voor
gebruik in de lelieteelt. In een brochure van de WLTO
wordt ook uitsluitend over Goltix en niet over Goltix WG
gesproken.
Het etiket van Goltix TOF vermeldt dat Goltix TOF
bestemd is voor de teelt van suiker- en voederbieten. Het
etiket van Goltix WG daarentegen vermeldt dat het niet
alleen geschikt is voor suiker- en voederbieten, maar ook
voor kroten, bloembollen en Tagetes. Op het etiket van
Golti x WG is een bloembol afgebeeld. Beide etiketten
bevatten de uitdrukkelijke waarschuwing dat -vóór het
gebruik- eerst het etiket moet worden gelezen .

SCHADE
De leverancier levert bij de spuiter, in een jerrycan, het
vloeibare Goltix TOF af in plaats van het poedervormige
Goltix WG. Goltix TOF is, het laat zich raden, zeer schadelijk voor lelies. Desalniettemin wendt de spuiter het vloeibare Goltix TOF aan, en een aa nzienli jke schade is het
gevolg. De leliekweker spreekt zowel de leverancier van het
bestrijdingsmiddel als de spuiter aan. De uitkomst van de
procedure die daarop volgt, en die uiteindelijk eind 2005
door de Hoge Raad wordt beslist, is opmerkeli jk.

DAN NU DE ZIENSWIJZE VAN DE
ADVOCAAT
De Nederlandse wet biedt ruimte voor hoofdelijke aansprakelijkheid. Indien zowel de leverancier als de spuiter
ten opzichte van de leliekweker onzorgvuldig zouden hebben gehandeld, zouden zij beiden, richting de leliekweker,
volledig aansprakelijk kunnen zi jn en gehouden om aan
de leliekweker de schade volledig te vergoeden . Vervolgens
zouden de fouten van de spuiter en de leverancier gewogen moeten worden om hun onderlinge bijdrageplicht
vastgesteld te krijgen.

WIE BETAALT DE SCHADE?
Aan het einde van het liedje betaalt zodoende de spuiter
75% van de schade. De vordering van de leliekweker tegen
de leverancier én de spuiter wordt immers voor 50% toegewezen, en daarvan betaalt de spuiter de helft. En de 50%
waarmee de leliekweker in eerste instantie dreigt te blijven
zitten (vanwege de fout van de spuiter), kan de leliekweker
vervolgens met een vordering uitsluitend gericht tegen de
spuiter alsnog volledig op de spuiter verhalen.
De spuiter had baat gehad bij algemene voorwaarden,
zeker indien hij deze op juiste wijze op zijn overeenkomst
met de leliekweker van toepassing zou hebben verklaard
en indien in die algemene voorwaarden een bepaling
opgenomen zou zi jn geweest die de leliekweker zou hebben verplicht om de spuiter te vrijwaren tegen aanspraken
van derden, waaronder die van leveranciers van bestrijdingsmiddelen.

OPMERKING
Driehoeksverhoudingen en het gebruik van
bestrijdingsmiddelen.

Dit praktijkvoorbeeld speelt zich weliswaar af op het
gebied van gewasbeschermingsmiddelen en dus op
het werkterrein van personen in het bezit van een
spuitlicentie, de casus zou ook zo kunnen worden
vertaald naar ons vakgebied. Uit deze casus kunnen
tenminste 2 leerpunten worden getrokken:

1.
2.

Lees altijd het etiket zorgvuldig. In onze opleidingen wordt hier al zwaar op gewezen, tijdens examens weegt dit aspect eveneens zwaar!
Zorg als bestrijdingsbedrijf dat je algemene voorwaarden sluitend zijn.

De leliekweker spreekt dus beiden aan. De leverancier doet
echter een beroep op eigen schuld van de leliekweker. De
leverancier stelt dat de spuiter in opdracht van de leliekweker handelde en dat daarom de fout van de spuiter, in
de verhouding tussen hemzelf (de leverancier) en de leliekweker, voor rekening van de leliekweker behoort te
komen.
Rechtbank, Gerechtshof en Hoge Raad geven hem daarin
gelijk. De Rechtbank is voorts tot het oordeel gekomen dat
de fouten van de leverancier en de spuiter even zwaar
wegen. De leverancier had het enige juiste Goltix WG moeten leveren. De spuiter had het etiket moeten bestuderen
en moeten vaststellen dat hem een verkeerd bestrijdingsmiddel was geleverd.
Nu de leverancier zich kan beroepen op eigen schuld van
de leliekweker (de fout van de spuiter wordt, in de verhouding tussen de leverancier en de leliekweker, aa n de leliekweker toegerekend), kan de vordering van de leliekweker
die zich richt tegen zowel de leverancier als de spuiter maar
voor 50% worden toegewezen. En omdat de fouten van de
leverancier en de spuiter even zwaar wegen, wordt die 50%
gelijkelijk verdeeld over de leverancier en de spuiter.
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