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Schending zorgplicht beveiligingsbedrijf leidt tot 

aansprakelijkheidsstelling 
 

Het komt zo nu en dan voor dat er iets mis gaat bij de uitvoering van een 

beveiligingsovereenkomst. Dan kan het zo maar zijn dat een beveiligingsbedrijf voor 

de rechter gesleept wordt en dat schadevergoediong gevraagd wordt. Een recente 

uitspraak van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch
i
 geeft een aardige doorkijk van wat 

er mis kan gaan, met name als het gaat om alarmopvolging. 
 

Zo begon het. Een beveiligingsbedrijf sluit een overeenkomst met een vestiging van 

Intratuin, kort gezegd inhoudende dat het beveiligingsbedrijf zorg draagt voor 

controlerondes en alarmopvolging voor het bedrijfspand van Intratuin en voor de 

afwerking van incidenten. In de overeenkomst wordt alarmopvolging gedefinieerd als het 

doorgeven van de door de meldkamer ontvangen alarmmeldingen aan de door de 

opdrachtgever (Intratuin) aangegeven personen en/of instanties en, indien 

overeengekomen, het op verzoek van opdrachtgever ter plaatse instellen van een 

onderzoek naar de oorzaak van een alarmmelding. In de algemene voorwaarden 

van het beveiligingsbedrijf wordt vermeld dat de verbintenis van het beveiligingsbedrijf     

een inspanningsverplichting is, waarbij het beveiligingsbedrijf de specifieke eisen van 

vakmanschap die de dienstverlening met zich brengt in acht zal nemen. De algemene 

voorwaarden bepalen verder dat het beveiligingsbedrijf uitsluitend aansprakelijk is voor 

directe schade als gevolg van - door opdrachtgever (Intratuin) aan te tonen - grove schuld 

of opzet van het beveiligingsbedrijf bij de uitvoering van haar verplichtingen 

voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomst.  

 

En dan: Alarmmelding 

Op 2 augustus 2010 wordt omstreeks 1:27 uur door een medewerker van de betrokken 

meldkamer geconstateerd dat de verbinding tussen het alarmsysteem van Intratuin en de 

alarmcentrale was uitgevallen. Er is kennelijk sprake van een lijnfout (het ontbreken van 

verbinding tussen alarminstallatie en meldkamer). Als de lijn niet door komt krijgt het 

pand extra aandacht. Uit het door de meldkamer opgemaakte rapport blijkt dat de 

meldkamer om 1:32 uur het beveiligingsbedrijf heeft gebeld, 

dat het beveiligingsbedrijf verdere aktie neemt, dat om 2.07 uur het beveiligingsbedrijf 

belde voor de status, dat het beveiligingsbedrijf zelf al het waarschuwingsadres, zijnde de 

heer X, directeur van tuincentrum heeft gebeld en dat er extra rondes zullen worden 

gereden. Voorts blijkt uit het rapport dat om 3.55 uur een test wordt uitgevoerd. Tenslotte 

wordt in het rapport van de meldkamer opgemerkt dat het incident om 9.49 uur is 

afgemeld met de vermelding “technische oorzaak.” 

 

Geen technische oorzaak 

Helaas blijkt dat niet het geval te zijn. Er ís sprake van een inbraak. Twee inbrekers zijn 

omstreeks 1.30 uur het pand binnengekomen en hebben het pand omstreeks 6.00 uur 

weer verlaten. De inbrekers zijn het pand via het dak binnengekomen en hebben de 

telefoon- en datakabels doorgeknipt. De door de inbrekers aangerichte schade beloopt  € 



32.437,81, waarvan de verzekeraar van Intratuin aan Intratuin € 25.466,04 vergoed heeft. 

Het eigen risico’s tot een totaalbedrag van € 6.971,77 wordt niet vergoed. Het bedrag van 

het eigen risico is de inzet van de rechtzaak die Intratuin heeft aangespannen tegen het 

beveiligingsbedrijf.  

 

Aansprakelijkheidstelling en vonnis 

Intratuin stelt primair dat het beveiligingsbedrijf toerekenbaar is tekortgeschoten in de 

nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tot opdracht, zodat het 

beveiligingsbedrijf gehouden is de schade die Intratuin daardoor heeft geleden te 

vergoeden. Subsidiair grondt zij haar vordering op de stelling dat het beveiligingsbedrijf 

als opdrachtnemer haar zorgplicht heeft geschonden door niet de zorg van een goed 

opdrachtnemer in acht te nemen. De rechtbank heeft de vordering tot betaling van € 

6.971,77 toegewezen, vermeerderd met “de wettelijke rente” en tot betaling van € 723,59 

aan buitengerechtelijke werkzaamheden, met veroordeling van het beveiligingsbedrijf in 

de proceskosten. Van dit vonnis gaat het beveiligingsbedrijf in beroep en dan is het aan 

het Gerechtshof om een oordeel te vellen. 

 

Kern van het verwijt 

Intratuin verwijt het beveiligingsbedrijf dat de beveiligingsmedewerker die ter plaatse 

was en voor wie zij verantwoordelijk is, de gevolgen van een lijnfout kende, dat hij 

derhalve wist dat het tuincentrum feitelijk onbeveiligd was als gevolg van de lijnfout, dat 

de beveiligingsmedewerker wist of had behoren te weten dat een lijnfout opzettelijk 

veroorzaakt kan worden door inbrekers en dat een lijnfout juist een teken kan zijn dat een 

inbraak is begonnen. Dat betekent dat de beveiligingsmedewerker daarom had moeten 

onderzoeken of er sprake was van (voorbereiding tot) inbraak, dat hij een ronde binnen 

het pand had moeten doen op zoek naar braaksporen en dat hij de kabels van de 

alarminstallatie had moeten nalopen om te zien of er een kabel was doorgeknipt. Het 

lopen van een binnenronde is in een dergelijk geval kennelijk een gebruikelijke 

werkwijze van het beveiligingsbedrijf en dat het is onduidelijk waarom de 

beveiligingsmedewerker dat heeft nagelaten. 

 

Beveiliger als getuige opgeroepen 

De beveiligingsmedewerker verklaarde als getuige dat hij toen hij ter plaatse kwam eerst 

een ronde buiten heeft gemaakt rondom de gebouwen van het tuincentrum en dat hij 

daarbij geen sporen van inbraak had gezien. Uit de verklaring van de 

beveiligingsmedewerker maakt het hof op dat de melding van de lijnfout er wat de 

beveiligingsmedewerker betreft op zou kunnen wijzen dat er was ingebroken. Ook het 

beveiligingsbedrijf betwist niet dat een lijnfout kan duiden op (voorbereiding van) een 

inbraak. 

 

Oordeel Gerechtshof 

Het Gerechtshof verwijt de beveiligingsmedewerker dat hij er van heeft afgezien 

om in het pand een onderzoek te doen naar een mogelijke inbraak en naar de oorzaak van 

de lijnfout. Dit met name omdat de beveiligingsmedewerker wist dat het pand 25 minuten 

minder beveiligd was geweest en wist dat toen hij ter plaatse was er nog steeds sprake 

was van een lijnfout en bovendien wist dat een lijnfout er op kan wijzen dat er was 



ingebroken. Dit besluit om af te zien van een binnenronde heeft de 

beveiligingsmedewerker welbewust genomen, zo blijkt uit zijn rapport. Uit de stukken 

blijkt dat een bestuurder van het beveiligingsbedrijf als getuige ten overstaan van de 

kantonrechter heeft verklaard dat hij met de beveiligingsmedewerker gesproken heeft 

kort na het voorval en dat vooral de vraag was waarom hij geen binnenronde had gelopen. 

Hieruit maakt het hof de gevolgtrekking dat ook het beveiligingsbedrijf vond dat die 

binnenronde gelopen had moeten worden. Door zijn vertrek heeft de 

beveiligingsmedewerker het tuincentrum feitelijk onbeveiligd achtergelaten. Een 

zorgvuldig beveiliger had onder voormelde omstandigheden het pand alleen dan kunnen 

verlaten dan na uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever die volledig 

geïnformeerd was over de veiligheidssituatie en het daaruit voortvloeiende risico van 

inbraak. 

 

Grove schending zorgplicht 

Gelet op al het voorgaande heeft het beveiligingsbedrijf haar zorgplicht geschonden en 

heeft zij niet gehandeld zoals een redelijk bekwaam en redelijk handelend 

beveiliger betaamt. Het handelen van de beveiligingsmedewerker wordt als zodanig 

laakbaar beoordeeld, dat geconcludeerd wordt dat er sprake was van aan opzet grenzende 

schuld. Dit levert grove schuld in de zin van de algemene voorwaarden van het 

beveiligingsbedrijf, zodat zij aansprakelijk kan worden gehouden voor de directe schade. 

Daarmee wordt het vonnis van de rechtbank bekrachtigd. 

 

Afsluiting 

Dat wel vaker iets mis gaat met alarminstallaties bewijst een vonnis van de Rechtbank 

Amsterdam van 15 februari 2014
ii
. In die zaak verweet de rechter een beveiligingsbedrijf 

dat die haar personeel onvoldoende had geïnstrueerd en gecontroleerd over de correcte 

uitvoering van de beveiligingstaken, waaronder het gebruik van de alarminstallatie. En 

dat het ook wel eens mis gaat bij het aansluiten van alarmeringssystemen blijkt uit een 

vonnis van Rechtbank Gelderland van 14 februari 2014
iii

. Ik verwijs voor deze zaken 

naar www.rechtspraak.nl 
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