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Voorwoord 
Voor  u  ligt  het  afstudeeronderzoek  ‘De  aansprakelijkheid  van  de  wegbeheerder  bij  de  zelfrijdende  
auto’.  In  het  kader  van mijn afstuderen aan de opleiding HBO-Rechten aan het Windesheim te Zwolle is 
dit onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van CROW. CROW is een 
kenniscentrum op het gebied van verkeer, vervoer, infrastructuur en openbare ruimte1. Het onderzoek 
naar de aansprakelijkheid van de wegbeheerder omtrent de zelfrijdende auto is uitgevoerd voor de 
afdeling  ‘Verkeer  en  vervoer’.  Naar  aanleiding  van  vragen  afkomstig  van  de  wegbeheerders  omtrent  de  
aansprakelijkheid van schade bij zelfrijdende auto’s,  is  dit  onderzoek  in  samenwerking  met  CROW  tot  
stand gekomen. Vanaf februari 2016 tot en met juni 2016 heb ik aan het onderzoek gewerkt.  
 
De onderzoeksvraag voor dit onderzoek heb ik samen met mijn bedrijfsmentor Hillie Talens opgesteld. 
Het onderzoeksonderwerp is nog erg nieuw en volop in de actualiteit. Dit maakt het onderzoek leuk en 
uitdagend, maar ook zeer complex. Het antwoord op mijn onderzoeksvraag is nog nergens beschreven. 
Door uitvoerig kwalitatief onderzoek is de onderzoeksvraag beantwoord. Tijdens de uitvoering van mijn 
onderzoek hebben mijn begeleiders vanuit CROW, Hillie Talens en Jos Spriel, altijd voor mij klaar 
gestaan. Dit geldt ook voor mijn stagebegeleidster vanuit Windesheim, mevrouw Rueb. 
 
Dit voorwoord wil ik ook gebruiken om een aantal personen te bedanken, zoals mijn bedrijfsmentor 
Hillie Talens en co-mentor Jos Spriel. Tevens wil ik mevrouw Rueb bedanken voor haar hulp en het 
beantwoorden van al mijn vragen. Daarnaast wil ik Gerben Feddes, Alwin Bakker, Frans Hamstra, Tom 
van der Sande, Gert Blom, Ed Baarslag, Willem Balfoort en Kiliaan van Wees bedanken voor de tijd die 
zij vrijgemaakt hebben om mij te woord te staan en hun visie met mij te delen. Zonder hun input had ik 
dit onderzoek niet kunnen afronden.  
 
Daarnaast  wil  ik  graag  de  collega’s  van  CROW  bedanken  voor  hun  gastvrijheid  en  inspiratie.  Ook  mijn  
vrienden en familie wil ik bedanken voor hun steun en begrip tijdens het afstudeerproces. In het 
bijzonder wil ik mijn broer en mijn moeder bedanken. Mijn broer wil ik bedanken voor zijn input met 
betrekking tot het raakvlak met mobiliteit. Tevens wil ik mijn moeder bedanken voor het meedenken 
en meelezen van mijn onderzoeksverslag. Ook heeft ze veel morele steun geboden.  
 
Naar aanleiding van mijn advies in dit onderzoek hoop ik dat de vervolg stap, namelijk het op de 
openbare weg laten rijden van de zelfrijdende auto, sneller genomen kan worden. Ik zal de 
ontwikkelingen in ieder geval nauwgezet volgen.  
 
Ik wens u heel veel leesplezier, 
 
Reanne Boersma 
 
Beilen, juni 2016 
  

                                                           
1 N.B. De naam CROW was eerder een afkorting voor Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, 
Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek. Echter, deze naam dekt de lading niet meer, daarom is CROW nu 
een eigen naam. 



Samenvatting 
Dit onderzoek is tot stand gekomen in het kader van het afstuderen aan de opleiding HBO-Rechten aan 
het Windesheim te Zwolle. De opdrachtgever voor dit onderzoek is CROW; een kenniscentrum op het 
gebied van verkeer, vervoer, infrastructuur en openbare ruimte. De aanleiding voor het onderzoek is de 
onduidelijkheid omtrent de aansprakelijkheid van de wegbeheerder met betrekking tot de zelfrijdende 
auto. Het onderzoek is opgebouwd uit deelvragen en een centrale vraag. Uit de beantwoording van de 
deelvragen en centrale vraag zijn aanbevelingen geformuleerd. Hieronder zullen de deelvragen, 
centrale vraag en aanbevelingen zeer beknopt weergegeven worden.  
 
Deelvraag 1: Hoe werkt een zelfrijdende auto SAE level 3 – 4?  
De  mate  van  automatisering  wordt  weergegeven  door  middel  van  SAE  levels.  Level  0  auto’s  hebben  
geen  hulpsystemen  en  level  5  auto’s  zijn  volledig  automatisch.  Het  level  wat  in  dit  onderzoek  centraal  
staat, namelijk level 3 – 4, is de zelfrijdende auto waarbij soms het ingrijpen van de bestuurder vereist 
is. Daarnaast vergt het systeem enige mate van oplettendheid.  
 
De zelfrijdende auto vindt zijn plaats op de weg door de technieken van de satelliet, digitale 
wegenkaarten en sensoren te combineren. De satelliet vliegt in de ruimte en geeft een signaal af aan de 
aarde. Door het signaal van vier satellieten te combineren, kan de zelfrijdende auto zijn locatie bepalen. 
Echter, een afwijking van drie meter is niet uitzonderlijk en in bepaalde omstandigheden kan het signaal 
verstoord worden. Derhalve wordt er naast het gebruik van de satelliet ook gebruik gemaakt van 
gedetailleerde wegenkaarten. Door de locatie van de satelliet in combinatie met de wegenkaarten weet 
de auto waar hij is en hoe de weg verloopt. Daarnaast maakt de zelfrijdende auto gebruik van sensoren. 
Met deze sensoren kan de auto zijn omgeving tot 150 meter voor zich, twee meter naast zich en tien 
meter achter zich waarnemen. Hiermee kan de zelfrijdende auto zijn omgeving in de gaten houden en 
anticiperen op het overige verkeer.  
 
Deelvraag 2: Wanneer zijn de wegbeheerders bij een reguliere auto aansprakelijk voor schade 
die de auto veroorzaakt dan wel oploopt? 
De wegbeheerder kan aansprakelijk gesteld worden op grond van artikel 6:174 BW voor schade die de 
reguliere auto oploopt dan wel veroorzaakt als gevolg van een gebrekkige weg. In lid 2 van artikel 6:174 
BW is opgenomen dat de aansprakelijkheid van de openbare wegen op het overheidslichaam rust dat 
moet zorgen dat de weg in goede staat verkeert; aldus de wegbeheerder. In artikel 6:174 BW wordt 
gesproken over de eisen die men in de gegeven omstandigheden mag stellen aan de weg. Of de 
wegbeheerder aansprakelijk gesteld kan worden, is dus afhankelijk van het geval. De rechter hanteert 
wel een aantal richtlijnen om vast te stellen of de wegbeheerder aansprakelijk is. Deze richtlijnen 
komen voort uit verschillende arresten zoals het Kelderluikarrest en het Wilnis arrest. Tevens dient voor 
de aansprakelijkheid van de wegbeheerder rekening gehouden te worden met de maatstaf uit het 
Ferwerderadeel arrest. Tevens kan de rechter gebruik maken van de richtlijnen uit het vakgebied. Zo 
worden CROW-richtlijnen in de rechtspraak gebruikt om te bepalen of de weg aan de algemene eisen 
voldoet. Deze richtlijnen zijn niet per definitie doorslaggevend, maar kunnen bijdragen aan de invulling 
van de open norm. 
 
Wanneer de wegbeheerder niet aansprakelijk gesteld kan worden op grond van artikel 6:174 BW, dan 
biedt mogelijk de onrechtmatige daad van artikel 6:162 BW uitkomst. Voor aansprakelijkheid op grond 
van de onrechtmatige daad is vereist dat er sprake is van een onrechtmatige gedraging, toerekening, 
schade en causaal verband. Tevens dient aan het relativiteitsvereiste te zijn voldaan. Met betrekking tot 
het vaststellen van de onrechtmatige gedraging kunnen wederom de criteria uit het Kelderluikarrest 
toegepast worden. Voor beide artikelen geldt dat de wegbeheerder eventueel een beroep zou kunnen 
doen op de rechtvaardigingsgronden. Deze rechtvaardigingsgronden zijn overmacht, noodweer, 



uitvoering van een wettelijk voorschrift, bevoegd gegeven ambtelijk bevel, zaakwaarneming, 
toestemming en ongeschreven rechtvaardigingsgronden. 
 
Deelvraag 3: Wie of wat is in het kader van aansprakelijkheid als bestuurder van de zelfrijdende 
auto SAE level 3 – 4 aan te merken?  
De zelfrijdende auto SAE level 3 – 4 is in staat om bepaalde rijtaken van de bestuurder over te nemen. 
Echter, in tegenstelling tot de zelfrijdende auto SAE level 5, is de bestuurder nog wel in staat om in te 
grijpen wanneer dat nodig is. De auto kan zelf aangeven wanneer de bestuurder de rijtaak over moet 
nemen, maar de bestuurder kan er ook zelf voor kiezen om de rijtaak over te nemen. De zelfrijdende 
auto SAE level 3 – 4 is dus nog wel uitgerust met een stuur en pedalen.  
 
Om de vraag wie of wat is de bestuurder van de zelfrijdende auto SAE level 3 – 4 te kunnen 
beantwoorden, is in de wet en de literatuur gezocht. Helaas voorziet de wet niet in een antwoord op 
deze deelvraag, maar door het raadplegen van literatuur kan er toch enigszins een antwoord 
geformuleerd worden. De literatuur keek vooral naar de situatie of de menselijke bestuurder of de 
producent aansprakelijk is voor de schade veroorzaakt door de zelfrijdende auto.  
 
Concluderend uit de analyse, kan gezegd worden dat de menselijke bestuurder aansprakelijk blijft in 
het geval dat de zelfrijdende auto schade berokkent. De mens is derhalve aan te merken als zijnde de 
bestuurder van de zelfrijdende auto, ook al rijdt de auto zelf. In de toekomst zal deze beredenering 
wellicht herzien worden. Immers, bij  auto’s  van  SAE  level  5  kan  de  menselijke  bestuurder  mogelijk  niet  
meer ingrijpen. Ik verwacht dat er altijd een noodknop in de auto aanwezig zal zijn. De vraag is dan of er 
dan nog sprake is van controle van de menselijke bestuurder over de zelfrijdende auto wanneer hij 
geen stuur of pedalen heeft, maar slechts één noodknop.  
 
Deelvraag 4: Wat zijn de vereisten op grond van artikel 6:174 BW voor aansprakelijkheid van de 
wegbeheerder in geval van schade opgelopen of veroorzaakt door de zelfrijdende auto SAE level 
3 – 4?  
Om te kunnen bepalen of de weg voldoet aan de eisen die men in de gegeven omstandigheden mag 
stellen conform artikel 6:174 BW, zijn er een aantal richtlijnen. Allereerst kunnen de kelderluikfactoren 
alsmede de richtlijnen uit het Wilnis arrest bekeken worden. Tevens zijn er omstandigheden vanuit de 
wet en rechtspraak die bijdragen aan de invulling van de eisen die men in de gegeven omstandigheden 
mag stellen. Het is aan de wegbeheerder om te zorgen dat de weg in goede staat verkeert. Daarnaast 
mag de wegbeheerder van de weggebruiker verwachten dat deze de nodige voorzichtigheid betracht. 
Daarentegen moet de weggebruiker ervan uitgaan dat de weg niet altijd in perfecte staat verkeert.  
 
Met betrekking tot de zelfrijdende auto is de vraag wat deze nodig heeft om autonoom te kunnen 
rijden. In principe wordt de zelfrijdende auto zo ontwikkeld dat deze autonoom kan rijden met de 
huidige infrastructuur. Echter, wanneer de zelfrijdende auto voorzien wordt van een typegoedkeuring 
en deze voor de consument beschikbaar wordt, wordt mogelijk de zorgplicht van de wegbeheerder 
opgerekt. De toekomst zal dit uit moeten wijzen.  
 
Deelvraag 5: In hoeverre kan de wegbeheerder de aansprakelijkheid voor schade die is 
opgelopen of veroorzaakt door de zelfrijdende auto SAE level 3 – 4 beperken? 
Met betrekking tot het beperken van de aansprakelijkheid voor de wegbeheerder, zijn de volgende 
mogelijkheden uitgewerkt: 
 

1. Beperken van aansprakelijkheid door middel van waarschuwingen 
Het beperken van aansprakelijkheid door middel van waarschuwingsborden kan de 
aansprakelijkheid van de wegbeheerder inperken. Hierbij moet de wegbeheerder rekening houden 



met de richtlijnen die gesteld zijn voor het adequaat waarschuwen. Een nadere analyse omtrent de 
vereisten die de zelfrijdende auto stelt aan de weg en zijn omgeving zal uit moeten wijzen wat de 
zelfrijdende auto nodig heeft en in hoeverre de wegbeheerder daar rekening mee dient te houden.  

2. Uitsluiting van aansprakelijkheid door de tenzij-clausule ex artikel 6:174 BW 
In  artikel  6:174  BW  is  een  zogenaamde  ‘tenzij-clausule’  opgenomen  welke  de  wegbeheerder  kan  
vrijwaren van aansprakelijkheid. Het artikel verwijst daarbij naar de vorige afdeling, oftewel de 
onrechtmatige daad. Daarmee wordt bedoeld dat aansprakelijkheid ontbreekt wanneer 
aansprakelijkheid op grond van de onrechtmatige daad ook zou hebben ontbroken indien hij het 
gevaar op het tijdstip van het ontstaan ervan zou hebben gekend. De wegbeheerder zou zich net als 
bij de onrechtmatige daad op een rechtvaardigingsgrond kunnen beroepen. De wegbeheerder is 
niet aansprakelijk wanneer de tijdsduur tussen het gebrek en het verwezenlijkte gevaar dusdanig 
kort was, dat de wegbeheerder dit niet had kunnen voorkomen. 

3. Uitsluiting van aansprakelijkheid door een beroep op eigen schuld ex artikel 6:101 BW 
Tevens kan de wegbeheerder een beroep doen op de eigen schuld van artikel 6:101 BW. Met 
betrekking tot de eigen schuld heeft de rechter de mogelijkheid om de schade te verdelen naar 
maatstaven van betrokkenheid bij het ontstaan van de schade.  

4. Beperken van aansprakelijkheid door middel van richtlijnen van CROW 
Een andere mogelijke beperking van aansprakelijkheid is door middel van richtlijnen vanuit de 
praktijk; zoals richtlijnen van CROW. Uit het jurisprudentie onderzoek alsmede het onderzoek van 
mr. P. Oskam en mr. J.S. Overes blijkt dat in de rechtspraak ook richtlijnen van CROW gehanteerd 
kunnen worden. Deze richtlijnen zijn niet doorslaggevend, maar kunnen de rechter houvast bieden 
bij de invulling van de open norm. Wanneer duidelijk is wat de zelfrijdende auto nodig heeft om te 
kunnen rijden, kan CROW een richtlijn schrijven met de eisen waar de weg aan dient te voldoen. 
Wanneer de wegbeheerder zijn wegen aanpast aan de richtlijn van CROW, kan dit mogelijk 
voordelig voor de wegbeheerder uit pakken met betrekking tot de aansprakelijkheidsvraag. De 
wegbeheerder kan dan aantonen dat hij passende maatregelen heeft getroffen om gevaarlijke 
situaties te voorkomen. De aansprakelijkheid kan door een richtlijn niet volledig afgewend worden, 
maar het kan dienen als hulpmiddel.  
 

Centrale vraag: Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan aan CROW met betrekking tot de 
mogelijke aansprakelijkheid van wegbeheerders in situaties waarin een zelfrijdende auto SAE 
level 3 – 4 schade oploopt of veroorzaakt? 
Het is (nog) niet bekend welke eisen een zelfrijdende auto stelt aan de opstal, maar tot nog toe lijkt het 
erop dat zij geen nadere eisen stellen dan de reguliere auto. De autofabrikanten geven aan de 
zelfrijdende auto aan te passen aan de huidige infrastructuur. Wanneer de zelfrijdende auto net zo 
functioneert en dezelfde eisen stelt als de reguliere auto, zou dit betekenen dat de wegbeheerder geen 
groter risico loopt op een (mogelijk) verhoogde aansprakelijkheid dan wanneer het om een reguliere 
auto gaat. Echter, of de zelfrijdende auto dezelfde eisen aan de infrastructuur stelt als de reguliere 
auto, is niet bekend. Om de wegbeheerder meer houvast te bieden, wil ik CROW aanbevelen om nader 
onderzoek te doen of te laten doen naar de eisen die de zelfrijdende auto aan de weg stelt. Door het 
opstellen van een richtlijn zou de wegbeheerder in een eventuele rechtszaak kunnen bepleiten dat hij 
alle mogelijke maatregelen heeft getroffen om het gevaar te voorkomen. Zoals uit dit rapport blijkt, 
worden CROW-richtlijnen ook ter ondersteuning in de rechtspraak gebruikt. Uiteindelijk is het aan de 
rechter om te oordelen. Daarnaast wil ik CROW adviseren om te bemiddelen in het samenbrengen van 
de wegbeheerder en de autofabrikanten. Juist vanwege de onduidelijkheid die heerst bij de 
wegbeheerder, verwacht ik dat een betere communicatie tussen de wegbeheerders en de 
autofabrikanten een win-win situatie op kan leveren.  
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Terminologie 
Aangezien dit onderzoek veel termen zal bevatten die wellicht onbekend zijn in de juridische wereld, 
volgt hier een kort uitleg van een aantal voorkomende termen. Deze lijst zal voor het gemak in 
alfabetische volgorde opgenomen worden.  

- Adaptive Cruise Control 
Auto’s  met  adaptive  cruise  control  hebben  een  radarsysteem  wat  zijn  voorganger  detecteert.  
Door deze meting kan de auto zelf gas terug nemen of remmen zodra hij te dicht op zijn 
voorganger  komt.  Dit  systeem  is  reeds  in  nieuwere  auto’s  te  vinden2.  

- City Emergency Braking  
Bij snelheden van 5 tot 30 km/h kan het City Emergency Braking systeem gebruikt worden. Het 
systeem  werkt  door  middel  van  een  laser  en  herkent  objecten  voor  zich,  zoals  andere  auto’s.  
Als het systeem vermoed dat een aanrijding kan ontstaan, dan kan deze de remdruk vast 
opbouwen zodat er harder geremd kan worden op het moment dat de bestuurder gaat 
remmen. Mocht de bestuurder niet ingrijpen, dan kan de auto zelf remmen. Dit resulteert 
veelal in een krachtige remingreep. Het doel van dit systeem is om kop- staart aanrijdingen te 
voorkomen. Mocht het de aanrijding niet kunnen voorkomen, dan is in ieder geval de 
ongevalssnelheid vermindert door het ingrijpen van de auto. Schade kan daardoor beperkt 
worden3.  

- Connected cruise control 
Met connected cruise control kan de bestuurder tijdig en adequaat anticiperen op de 
veranderingen in het verkeer. Het systeem geeft een advies over de snelheid, rijstrook en 
tussenafstand op basis van voorspelling. Deze voorspelling maakt de auto aan de hand van alle 
informatie die hij zelf genereert, maar ook de informatie die hij verkrijgt door het verbonden 
zijn  met  andere  auto’s  met  connected  cruise  control.  De  auto’s  hebben  contact  met  elkaar  door  
gebruik te maken van een GPRS systeem. Het is aan de bestuurder of hij het advies van de auto 
overneemt of niet4.  

- Connected voertuig 
Connected voertuigen zijn voertuigen die via een netwerk kunnen communiceren met 
bijvoorbeeld de verkeerscentrales. In eerste instantie werd deze functie gebruikt om actuele 
informatie te verzamelen zoals de file informatie. Tegenwoordig kan deze functie ook gebruikt 
worden  bij  de  rijtaak.  Door  gebruik  te  maken  van  verschillende  netwerken,  kunnen  de  auto’s  
met elkaar en met de omgeving communiceren. Het onderling communiceren wordt ook wel 
car-to-car C2C genoemd en het communiceren met de omgeving wordt ook wel car-to-
infrastructure C2I en infrastructure-to-car I2C genoemd5. 

- Coöperative Adaptive Cruise Control 
Naast  de  auto’s  met  adaptive  cruise  control,  bestaat  de  coöperative  adaptive  cruise control. 
Het verschil tussen deze systemen is dat een auto met coöperative adaptive cruise control niet 
alleen zelf gas kan geven of remmen, maar deze auto heeft ook contact met zijn omgeving. 
Zodoende kan de auto ver van tevoren anticiperen als voor hem geremd wordt. Doordat de 
auto ver van tevoren weet dat hij moet gaan remmen, kan dit geleidelijk gebeuren en 
bevordert dit de doorstroom van het verkeer6.  

- Coöperative voertuig 
De coöperatieve voertuigen lijken in zekere zin op de connected voertuigen. Echter, bij 
coöperatieve voertuigen communiceren ze slechts onderling via een wifi of wifi-p netwerk. Om 
optimaal gebruik te kunnen maken van coöperatieve adaptieve cruise control, is het van belang 
dat  de  auto’s  onderling  met  elkaar  communiceren.  In  het  geval  dat  de  auto’s  met  elkaar  
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communiceren, kunnen ze dichter op elkaar rijden. Het dichter op elkaar rijden kan leiden tot 
het verminderen van brandstof verbruik7.  

- Forward Collision Warning 
Bij het forward collision warning systeem wordt de bestuurder gewaarschuwd wanneer hij te 
dicht op zijn voorganger rijdt. Mocht de bestuurder niet reageren dan kan het voertuig 
remmen. Wanneer er helemaal geen reactie komt en het voertuig komt te dicht op zijn 
voorganger, dan kan het voertuig een noodstop maken8. Dit systeem is aanvankelijk ontwikkeld 
voor  vrachtwagens,  maar  is  ook  voor  auto’s  beschikbaar.  De  EU  heeft  bepaald  dat  vanaf  1  
november 2015 alle nieuwe commerciële voertuigen uitgerust moeten worden met enige vorm 
van een emergency braking system of forward collision warning9.  

- GPS 
GPS is de afkorting van Global Positioning System en is een navigatiesysteem gebaseerd op 
satellietverbinding. GPS is overal ter wereld beschikbaar voor een onbeperkt aantal gebruikers. 
De satelliet zendt signalen uit en GPS-ontvangers vangen het signaal op. Zodoende kan de 
locatie van de ontvanger bepaald worden10.  

- Lane Keeping Assistant  
Er zijn twee actieve systemen te onderscheiden bij lane keeping assistant: steering assistance 
en corrective breaking. Als er van de rijbaan wordt afgeweken, zullen beide systemen de 
bestuurder waarschuwen. De bestuurder kan dan zorgen dat hij weer in zijn rijbaan komt. 
Wanneer het systeem alleen waarschuwt, wordt deze ook wel de lane departure warning 
genoemd. Mocht de bestuurder niet zelf ingrijpen, dan kan de auto zelf ingrijpen en 
terugsturen naar de juiste rijbaan. Dit is het steering assistance systeem. Bij het corrective 
breaking systeem zal de auto afremmen zodra de bestuurder niet ingrijpt. Door per wiel te 
remmen, kan de auto ook een beetje sturing geven. Beide systemen zijn bedoeld om te 
voorkomen dat de bestuurder afgeleid raakt tijdens het rijden en daardoor op de verkeerde 
weghelft terecht komt11. De lane keeping assistance kan dus bestaan uit een systeem dat actief 
ingrijpt zoals de steering assistance en corrective breaking, maar ook uit een systeem dat alleen 
waarschuwt zoals de lane departure warning.  

- Lane Change Assistant 
Het systeem om de dode hoek te bewaken is de lane change assistant. Een andere naam voor 
dit systeem is de lane change decision aid. Dit systeem waarschuwt de bestuurder als er tijdens 
het wisselen van baan een voertuig naast hem rijdt. Het systeem kan niet zelf ingrijpen, het 
geeft slechts een waarschuwing12.  

- Parking assist 
Het systeem parking assist helpt de bestuurder bij het inparkeren van de auto. Dit systeem kan 
gebruikt worden om vooruit en achteruit in te parkeren alsmede bij het fileparkeren. De 
bestuurder moet wel het gas en de rem bedienen, maar de auto maakt zelf de 
stuurbewegingen. Via sensoren meet de auto  de  ruimte  tussen  de  auto’s  en  de  objecten  om  
hem  heen.  Veel  nieuwe  auto’s  zijn  al  uitgerust  met  het  parking  assist  systeem13.  

- Pothole detection  
De pothole detection is een van de mogelijkheden van de connected auto. Een auto detecteert 
een gat in de weg. De exacte locatie van het gat in de weg slaat de auto op in zijn database. 
Vervolgens  kan  de  informatie  gedeeld  worden  met  andere  connected  auto’s. Zo weten de 
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andere  connected  auto’s  precies  wanneer  zij  slecht  wegdek  of  gaten  in  het  wegdek  kunnen  
verwachten en zij kunnen deze dan ook ontwijken14.  

- Spookfiles 
Spookfiles ontstaan doordat er iemand remt, waardoor degene achter hem nog iets harder 
moet remmen en de achterste zo hard moet remmen dat hij bijna tot stilstand komt15. Het 
zogenaamde  ‘harmonica  effect’. 

- Truck platooning 
Bij  het  fenomeen  truck  platooning  rijden  twee  of  meer  vrachtauto’s  dicht  achter  elkaar.  De  
voorste vrachtauto is voorzien van een chauffeur en de tweede vrachtauto volgt deze. 
Zodoende hoeft de chauffeur van de volgende vrachtauto niet achter het stuur te zitten. Er zijn 
veelvuldig  tests  uitgevoerd,  maar  deze  vrachtauto’s  zijn  nog  niet  toegelaten  op  de  openbare  
weg. In dit onderzoek zal truck platooning buiten beschouwing blijven, maar er zijn 
ontwikkelingen rondom de zelfrijdende auto die op eenzelfde manier werken als truck 
platooning16. Door platooning kunnen de voertuigen heel dicht op elkaar rijden en zodoende 
brandstof besparen.  

- Wifi-p 
Wifi-p  is  een  internetverbinding  die  gebruikt  wordt  om  de  zelfrijdende  auto’s  met  elkaar  en  met  
de omgeving te laten communiceren. Dit speciale netwerk heeft als voordeel dat men niet bij 
elk wifi-p station opnieuw hoeft in te loggen en dat het netwerk snel werkt1718.  

  

                                                           
14 Land Rover 
15 Rijksoverheid 2014 
16 Janssen 2015 p. 5 
17 Rijksoverheid 
18 Kerstjens & Van Koningsbruggen NM Magazine 2014/3, p. 27 - 29 



Hoofdstuk 1: Inleiding 
1.1 Aanleiding en probleembeschrijving 
Tegenwoordig wordt de auto steeds slimmer en neemt daarbij taken van de bestuurder over. Zo 
bestaat  er  adaptive  cruise  control  alsmede  parking  assist.  Deze  ‘snufjes’  maken het de automobilist 
makkelijker om zich van A naar B te verplaatsen en om lastigere manoeuvres zoals parkeren makkelijker 
uit  te  voeren.  Vele  grote  automerken  hebben  reeds  hun  auto’s  uitgebracht  met  alle  mogelijke  snufjes,  
behalve het snufje dat de auto volledig zelfstandig kan rijden. Het streven is om in de toekomst de auto 
volledig zelfstandig te laten rijden. 
 
De mate waarin de auto geautomatiseerd is, wordt weergegeven door middel van zogenaamde Society 
of Automotive Engineers (hierna: SAE) levels. De SAE levels geven de mate van automatisering van de 
auto weer en reiken van level 0 tot level 5. Vele grote automerken hebben reeds hun auto’s uitgevoerd 
met alle mogelijke technieken ter ondersteuning van de rijtaak, behalve dat de auto volledig zelfstandig 
kan rijden. De techniek is zover dat de auto op de autosnelweg zelfstandig kan rijden en indien nodig 
zelfstandig kan inhalen. In de situatie dat de auto niet meer zelfstandig  kan rijden, zal deze middels een 
piepje aangeven dat de bestuurder het stuur  over  moet  nemen.  Deze  auto’s  rijden  nu  slechts  op  
testcircuits, dus nog niet op de openbare weg.  
 
De wegbeheerders, het Rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap, zijn terughoudend in het 
openstellen van hun wegen voor het testen van de zelfrijdende auto. Dit omdat ze vrezen aansprakelijk 
gesteld te worden zodra de zelfrijdende auto in de problemen komt door externe factoren zoals 
foutieve belijning of kuilen in de weg. Het probleem, de juridische aansprakelijkheid omtrent de 
zelfrijdende auto, is van belang voor alle wegbeheerders in Nederland. Naast de hierboven genoemde 
wegbeheerders kunnen ook private partijen belanghebbenden zijn in deze kwestie. Nederland wil zich 
graag  profileren  als  testland  voor  de  zelfrijdende  auto’s  en  zij  wil  graag koploper zijn op het gebied van 
nieuwe innovaties19.  
 
Naar aanleiding van de vragen afkomstig van de wegbeheerders omtrent de aansprakelijkheid van 
schade  bij  zelfrijdende  auto’s,  is  dit  onderzoek  tot  stand  gekomen.  Dit  onderzoek  wordt  uitgevoerd  in  
opdracht van CROW. CROW is een kenniscentrum op het gebied van verkeer, vervoer, infrastructuur en 
openbare ruimte. De naam CROW was eerder een afkorting voor Centrum voor Regelgeving en 
Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek. Echter, deze naam dekt de 
lading niet meer, daarom is CROW nu een eigen naam. CROW beheert een databank vol richtlijnen 
waaraan een weg, in de breedste zin van het woord, redelijkerwijs moet voldoen. Daarnaast voorziet 
CROW haar cliënten van advies omtrent alle verkeerskundige aspecten. Binnen CROW zijn er zes 
afdelingen te onderscheiden. Het onderzoek naar de aansprakelijkheid omtrent de zelfrijdende auto en 
dan met name in hoeverre de wegbeheerders aansprakelijk zijn voor de eventuele schade die de 
zelfrijdende  auto  veroorzaakt  dan  wel  oploopt,  wordt  uitgevoerd  voor  de  afdeling  ‘Verkeer  en  vervoer’. 
 
De  zelfrijdende  auto  heeft  veel  maatschappelijke  belangen.  Janse  noemt  in  zijn  rapport  ‘zelfrijdende  
voertuigen – feit  of  fictie’  onder  andere  het  voordeel  dat  de  zelfrijdende  voertuigen  verondersteld  
worden veiliger te zijn. Tevens geeft hij aan dat bestuurders niet meer op hoeven te letten waardoor 
het rijden minder belastend wordt. Daarnaast zijn er minder parkeerplaatsen nodig en wordt de 
capaciteit van de wegen beter benut. Personen kunnen direct van A naar B worden vervoerd en zij 
kunnen hun reistijd productief gebruiken. Daarnaast wordt aangegeven dat de zelfrijdende voertuigen 
minder belastend zijn voor het milieu en dat kosten kunnen worden bespaard. Ten slotte kunnen 
groepen die nu niet vrij en onbelemmerd kunnen reizen, dit in de toekomst wel gaan doen. 20 
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Naast de vele mogelijkheden en maatschappelijke belangen die de zelfrijdende auto biedt, moet er ook 
rekening gehouden worden met de valkuilen die deze met zich meebrengt. Stel bijvoorbeeld dat de 
belijning van de weg niet goed is en de sensoren van de zelfrijdende auto pikken een verkeerde lijn op. 
Een  ‘fysieke  bestuurder’  ondervindt  in  principe  geen  problemen  van  ontbrekende  belijning,  hij  kan  het  
verloop van de weg volgen. De bestuurder van de zelfrijdende auto zit wellicht net even de krant te 
lezen en heeft niet door dat de zelfrijdende auto bij gebrek aan belijning recht op de vangrail afrijdt. 
Voordat de bestuurder in kan grijpen, heeft de zelfrijdende auto de vangrail al geraakt. Wie is hier nu 
aansprakelijk voor de schade? In dit onderzoek staat de vraag omtrent de aansprakelijkheid voor de 
wegbeheerder  bij  de  zelfrijdende  auto  centraal.  Dit  onderzoek  beperkt  zich  tot  de  auto’s  van  SAE  level  3  
– 4. De SAE levels geven de mate van automatisering aan en worden in hoofdstuk twee nader uitgelegd.  
 
Om duidelijkheid te verschaffen omtrent de mogelijkheid dat de wegbeheerders aansprakelijk worden 
gesteld voor de eventuele schade die de zelfrijdende auto veroorzaakt dan wel oploopt, dient er veel 
kennis vergaard te worden. Door een onderzoek uit te voeren naar de mogelijke aansprakelijkheid van 
de wegbeheerders en de mate waarin ik als onderzoeker verwacht dat de wegbeheerders aansprakelijk 
zijn, heb ik aanbevelingen gedaan aan de opdrachtgever CROW. Tevens is meegenomen of en in 
hoeverre er mogelijkheden zijn om aansprakelijkheid te voorkomen.  
 
1.2 Centrale vraag 
De centrale vraag in dit onderzoek luidt: “Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan aan CROW met 
betrekking tot de mogelijke aansprakelijkheid van wegbeheerders in situaties waarin een zelfrijdende 
auto SAE level 3 – 4 schade oploopt of veroorzaakt?”  
 
1.3 Doelstelling 
Ik heb onderzoek gedaan naar de aansprakelijkheid omtrent de zelfrijdende auto, omdat ik wil weten 
wie er aansprakelijk is zodra er een ongeval plaatsvindt zodat ik een advies kan geven om 
aansprakelijkstelling te voorkomen, zodat de opdrachtgever aanbevelingen kan doen aan alle 
wegbeheerders om eventuele schuld/risicoaansprakelijkheid te ondervangen. 
 
Het doel van het onderzoek is om op uiterlijk 24 juni 2016 een rapport op te leveren aan de 
opdrachtgever CROW. Dit rapport kan  CROW aan de wegbeheerders presenteren. Door middel van het 
onderzoek kan CROW de wegbeheerders informeren dan wel adviseren over hun juridische positie in 
relatie met de aansprakelijkheid binnen de huidige wetgeving. Daarnaast kan het rapport bijdragen aan 
de samenwerking van CROW met het ministerie van Infrastructuur en Milieu met betrekking tot 
eventuele wetswijzigingen die noodzakelijk kunnen zijn om de zelfrijdende auto op verantwoorde 
manier toe te laten in het Nederlandse verkeer. Dit onderzoek heeft geleid tot een advies omtrent de 
aansprakelijkheid voor wegbeheerders bij schade veroorzaakt of opgelopen door een zelfrijdende auto. 
Namens CROW zal het advies gedeeld worden met de wegbeheerders.  
 
1.4 Deelvragen 
Om het onderwerp, de zelfrijdende auto, nader toe te lichten is gestart met een beschrijvende vraag 
over de werking van de zelfrijdende auto. Derhalve luidt de eerste deelvraag:  

1. Hoe werkt een zelfrijdende auto SAE level 3 – 4? 
 
Na uitleg over de werking van de zelfrijdende auto is het van belang om in het kader van 
aansprakelijkheid een vergelijking te maken met een reguliere auto. Om dit nader te onderzoeken en 
om aan te kunnen geven waar opgelet dient te worden, luidt de tweede deelvraag als volgt: 

2. Wanneer zijn de wegbeheerders bij een reguliere auto aansprakelijk voor schade die de auto 
veroorzaakt dan wel oploopt? 



Voortbordurend op het vergelijk met de reguliere auto, is kritisch naar de bijbehorende wetsartikelen 
gekeken. Een van de discussies die recentelijk rondom de zelfrijdende auto is gevoerd, is de vraag of er 
bij de zelfrijdende auto nog wel sprake is van een bestuurder. De deelvraag die duidelijkheid moet 
verschaffen in de discussie omtrent de bestuurder, is beperkt gebleven tot SAE level 3 – 4. Om 
duidelijkheid over de bestuurder te verschaffen luidt de derde deelvraag: 

3. Wie of wat is in het kader van aansprakelijkheid als bestuurder van de zelfrijdende auto SAE 
level 3 – 4 aan te merken?  

 
De wegbeheerders maken zich zorgen of de weginrichting voldoet aan de eisen zoals die redelijkerwijs 
gesteld mogen worden in de gegeven omstandigheden van een opstal. De weg en de weginrichting 
vallen onder de categorie opstal21. Derhalve luidt de vierde deelvraag: 

4. Wat zijn de vereisten op grond van artikel 6:174 BW voor aansprakelijkheid van de 
wegbeheerder in geval van schade opgelopen of veroorzaakt door de zelfrijdende auto SAE 
level 3 – 4?  

 
Na uitgezocht te hebben of de wegbeheerders aansprakelijk zijn, is ook gekeken naar het voorkomen 
van de aansprakelijkheid. Derhalve luidt de vijfde deelvraag: 

5. In hoeverre kunnen de wegbeheerders de aansprakelijkheid voor schade die is opgelopen of 
veroorzaakt door de zelfrijdende auto SAE level 3 – 4 beperken?  

 
1.5 Verantwoording 
Om het onderzoek efficiënt uit te kunnen voeren, is gebruik gemaakt van een kwalitatieve 
onderzoeksstrategie. Er is gestart met een rechtsbronnen- en literatuuronderzoek. Tevens is er met 
experts gesproken middels een survey. In het Afstudeerwerkplan kwam ook de casestudy aan bod, 
maar helaas is deze niet uitgevoerd omwille van de tijd en complexiteit. Ten eerste is het vinden van 
een vergelijkende case niet gelukt en ten tweede nam het verzamelen en verwerken van informatie 
veel tijd in beslag waardoor het zoeken naar een vergelijkende case in het geding kwam.  
 
De doelgroep voor dit onderzoek zijn de wegbeheerders. Derhalve is dit onderzoek voornamelijk gericht 
op de aansprakelijkheid van de wegbeheerders. Het onderzoek ziet dan ook met name op artikel 6:174 
BW. Artikelen zoals 6:173 BW en artikel 185 WVW worden buiten beschouwing gelaten. Om de 
zelfrijdende  auto’s  voor  de  testfase  op  de  openbare  weg  toe  te  laten,  kent  de  RDW  een  
ontheffingsregeling22. Vervolgens zal gestreefd worden om voor de zelfrijdende auto een 
typegoedkeuring te verkrijgen. Zodra een typegoedkeuring is afgegeven door de RDW, mogen de 
zelfrijdende  auto’s  overal  in  Nederland  (en  Europa)  op  de  openbare  weg  rijden23. Op dit moment staan 
de  zelfrijdende  auto’s  klaar  om  op  het  Nederlandse wegennet getest te worden. In eerste instantie zou 
dit onderzoek toezien op de juridische positie van de wegbeheerders op het moment dat er testen gaan 
plaatsvinden met de zelfrijdende auto op de openbare weg. Omwille van de complexiteit van het 
onderzoek alsmede het gebrek aan tijd, is besloten om het aspect van de testfase niet mee te nemen in 
het onderzoek.  
 
Alle bronnen in dit onderzoek zijn gecontroleerd op betrouwbaarheid. De betrouwbaarheid van het 
verdrag, de wet en jurisprudentie worden in dit onderzoek niet betwist. De andere bronnen, zoals 
literatuur en media, zijn gecontroleerd op betrouwbaarheid door het opzoeken van de auteur.  
Door de achtergrond van de auteur te controleren, heb ik vastgesteld of de bron betrouwbaar was. 
Slechts enkele websites, zoals de website van de Rijksoverheid, zijn niet op de auteur gecontroleerd.  
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Alle bronnen in het onderzoek zijn onderzocht op betrouwbaarheid om de validiteit te kunnen 
garanderen. Hieronder zal per deelvraag verantwoord worden welke methode gehanteerd is. Tevens 
zal meegenomen worden welke keuzes er tijdens het onderzoek zijn gemaakt.  
 
1.5.1 Deelvraag 1:  
Met betrekking tot de eerste deelvraag is een literatuuronderzoek uitgevoerd. Door middel van het 
literatuuronderzoek is uitgelegd hoe de zelfrijdende auto werkt. Tevens is met experts gesproken om 
een beter beeld te krijgen van de technische aspecten van de zelfrijdende auto. Aangezien de 
zelfrijdende auto nog relatief nieuw is, is ook gebruik gemaakt van verschillende nieuwsbronnen. Hierbij 
is gebruik gemaakt van de website van onder andere het AD alsmede NOS. Voor de technische 
ontwikkelingen zijn de websites van SDC360, Dutchcowboys, Numrush en Tweakers geraadpleegd. 
Tevens heeft het rapport van Johan Janse, Zelfrijdende voertuigen – feit of fictie, veel inzichten gegeven 
in de ontwikkelingen rondom de zelfrijdende auto. De heer Feddes van de RDW is benaderd voor een 
gesprek omtrent de werking van de zelfrijdende auto. Zijn input is in hoofdstuk twee verwerkt.  
 
1.5.2 Deelvraag 2: 
De uitwerking van de tweede deelvraag heeft een diepgaande juridische analyse gevergd. Hierbij is 
gebruik gemaakt van een rechtsbronnen- en literatuuronderzoek. Uiteraard zijn de rechtsbronnen zoals 
de wet en jurisprudentie geraadpleegd. Tevens is gebruik gemaakt van Tekst & Commentaar, de 
Groene Serie en de Asserserie.  Daarnaast is de parlementaire geschiedenis onderzocht. Het boek 
‘Aansprakelijkheid  van  de  wegbeheerder’  van  C.C.  van  Dam  e.a.  alsmede  het  boek  ‘Verbintenissen  uit  
de  wet  en  Schadevergoeding’  van  J.  Spier e.a. zijn veelvuldig geraadpleegd. Daarnaast is gebruik 
gemaakt van onderzoeksrapportages alsmede Universitaire scripties. De vakliteratuur zoals het 
Nederlands Juristenblad is ook geraadpleegd tijdens de uitwerking van de deelvraag. Bij de juridische 
analyse van de tweede deelvraag zijn geen specifieke personen benaderd. De analyse komt 
voornamelijk uit rechtsbronnen en literatuur.  
 
1.5.3 Deelvraag 3: 
De derde deelvraag heeft betrekking op de vraag wie als bestuurder van de zelfrijdende auto aan te 
merken valt. Op zichzelf een erg interessant onderzoek, maar bij nader inzien blijkt deze deelvraag niet 
aan te sluiten bij de centrale vraag zoals geformuleerd in dit onderzoek. Met betrekking tot de 
aansprakelijkheid van de wegbeheerder in het kader van artikel 6:162 BW en 6:174 BW is het niet 
relevant wie de bestuurder van de zelfrijdende auto is. Door beantwoording van de deelvraag wie als 
bestuurder aan te merken valt zal alleen de eventuele wederpartij vastgesteld worden, maar het heeft 
geen invloed op de aansprakelijkheid van de wegbeheerder. 
 
Vanuit de opdrachtgever CROW is wel specifiek om een analyse van de bestuurder gevraagd. Derhalve 
is  er  een  zogenaamde  ‘bijvangst’  voor  CROW  opgesteld.  In  deze  gepubliceerde  versie  zal  het  hoofdstuk 
met betrekking tot de bestuurder wel bijgevoegd worden.  
 
1.5.4 Deelvraag 4: 
Met betrekking tot de vierde deelvraag is ook gebruik gemaakt van een rechtsbronnen- en 
literatuuronderzoek. Echter, bij de uitwerking van deze deelvraag is ook gebruik gemaakt van de kennis 
van experts in het vakgebied. Middels een open interview zijn deze personen benaderd. Door gebruik 
te maken van de open interview methode kon veel informatie van de personen vergaard worden. De 
rechtsbronnen die veelvuldig gebruikt zijn, zijn de wet en jurisprudentie. Met name jurisprudentie is bij 
de beantwoording van deze deelvraag van belang geweest.  
 



1.5.5 Deelvraag 5: 
De vijfde en daarmee tevens laatste deelvraag is eveneens benaderd middels een rechtsbronnen- en 
literatuuronderzoek. Hierbij is gebruik gemaakt van de wet, jurisprudentie en literatuur. Aanvankelijk is 
het beperken door middel van contractuele uitsluiting meegenomen bij de beantwoording. Echter, 
aangezien het praktisch nagenoeg onmogelijk is voor de wegbeheerder om met iedere weggebruiker 
een overeenkomst te sluiten, is dit onderdeel geschrapt. Vanuit de praktijk wordt vaak de optie 
genoemd om de aansprakelijkheid contractueel uit te sluiten. Derhalve zal ook dit onderdeel in de 
zogenaamde  ‘bijvangst’  meegenomen  worden.  Hetzelfde geldt voor de uitwerking met betrekking tot 
de verkeersverzekering. Indirect kan een nieuw verzekeringsstelsel voor de zelfrijdende auto van 
invloed zijn op de aansprakelijkheid van de wegbeheerder, maar het onderwerp is te groot en te 
complex om in dit onderzoek mee te nemen. Het onderwerp verkeersverzekering leent zich uitstekend 
voor een op zichzelf staand onderzoek, maar past niet binnen dit onderzoek.  
 
1.6 Leeswijzer 
In het tweede hoofdstuk wordt een uitleg gegeven over de zelfrijdende auto. Hierbij wordt stilgestaan 
bij de verschillende levels van automatisering alsmede de wijze waarop de zelfrijdende auto zijn weg 
vindt. Hoofdstuk drie bevat een weergave van de aansprakelijkheid van de wegbeheerder bij de 
reguliere auto. Hoofdstuk twee en hoofdstuk drie geven beide kaders voor dit onderzoek. In hoofdstuk 
vier wordt ingegaan op de vraag wie als bestuurder aangemerkt kan worden bij de zelfrijdende auto. 
Vervolgens wordt in hoofdstuk vijf uitgelegd wat een zelfrijdende auto nodig heeft om zich te kunnen 
verplaatsen. Hierbij wordt rekening gehouden met de kaders uit de wet. In hoofdstuk zes staat het 
beperken van de aansprakelijkheid voor de wegbeheerder centraal. Daarna volgt in hoofdstuk zeven de 
conclusie en aanbevelingen. In dat hoofdstuk zal dan ook de centrale vraag beantwoord worden aan de 
hand van een situatieschets. Na hoofdstuk zeven is in hoofdstuk acht nog de literatuurlijst te vinden. 
Ten slotte zijn een aantal bijlages opgenomen.  
  



Hoofdstuk 2: Werking van de zelfrijdende auto 
Tegenwoordig zijn er technisch gezien heel veel mogelijkheden om een auto zelfstandig te laten rijden. 
Deze technieken ontwikkelen zich voortdurend. Om de vraag met betrekking tot de aansprakelijkheid in 
geval van schade die is opgelopen of veroorzaakt te kunnen beantwoorden, dient uitgezocht te worden 
hoe  de  zelfrijdende  auto  werkt.  Derhalve  zal  de  deelvraag  ‘Hoe  werkt  een  zelfrijdende  auto  SAE  level  3  
– 4?’  in  dit  hoofdstuk  uitgewerkt  worden.   
 
Ten eerste zal kort aangegeven worden wat de zelfrijdende auto zoal kan of juist niet kan. Vervolgens 
zullen de SAE levels uitgelegd worden. Daarna zal uitgelegd worden hoe een zelfrijdende auto zijn weg 
vindt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van afbeeldingen ter verduidelijking. Ten slotte zal in de conclusie 
de deelvraag beantwoord worden.  
 
2.1 Wat de zelfrijdende auto wel en niet kan  
De reeds ontwikkelde technieken, zijn ontworpen om de rijtaken van de bestuurder over te nemen en 
om te waarschuwen in het geval van gevaar. Op sommige aspecten is de techniek beter dan de mens. 
Zo kan de techniek sneller reageren en raakt het niet vermoeid, geïrriteerd of afgeleid. Tevens heeft de 
techniek  geen  last  van  zelfoverschatting  en  hij  kan  meer  ‘zien’,  want  hij  heeft  geen  dode  hoek24. In 
complexere situaties wordt het lastiger voor de techniek om adequaat te reageren. Zo kan de techniek 
moeite hebben met onvoorspelbare gedragingen van andere weggebruikers of uiteenlopende 
weersomstandigheden. De eerste automerken zijn gestart met het testen van de zelfrijdende auto in 
slechte weersomstandigheden zoals sneeuw25. Of de zelfrijdende auto ook kan rijden in de sneeuw zal 
nog moeten blijken uit de tests. Daarnaast kan de techniek last hebben van variëteit aan wegcondities 
zoals wegwerkzaamheden, slecht wegdek of gebrekkige belijning. Ten slotte kan de techniek nog niet 
reageren op bijzonderheden zoals een verkeersregelaar26. Deze complexere situaties worden nu 
veelvuldig op testcircuits in scene gezet, maar de echte test zal zijn op het moment dat de zelfrijdende 
auto deel gaat nemen aan het verkeer.  
 
2.2 SAE Levels 
SAE is een afkorting van de Society of Automotive Engineers en is opgesteld door de National Highway 
Traffic Administration27. De SAE levels zijn ondergebracht in een tabel en deze tabel geeft aan in 
hoeverre de auto geautomatiseerd is. In het rapport van Janse is de tabel in het Nederlands 
opgenomen en deze ziet er als volgt uit: 
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Tabel 1: SAE levels28 

 
 
In bovenstaande tabel is aan de linkerzijde te zien in hoeverre de auto geautomatiseerd is. Door middel 
van donker groene, licht groene en gele blokken wordt per level aangegeven in hoeverre de bestuurder, 
het systeem of de bestuurder samen met het systeem de auto bestuurt. De tabel start bij level 0. Dit 
zijn  auto’s  zonder  hulpsystemen,  dus  de  bestuurder  moet  alles  zelf  doen.  Bij  level  1  en  2  auto’s  kan  
gedacht  worden  aan  alle  technieken  die  tegenwoordig  in  veel  nieuwe  auto’s  verwerkt  zijn.  Denk  hierbij  
aan  adaptive  cruise  control,  lane  keeping  en  parking  assist.  Bij  level  3  en  4  auto’s  gaat  het  om  auto’s  die  
zelfstandig kunnen rijden, maar die nog wel van tijd tot tijd het ingrijpen van de bestuurder al dan niet 
samen met het systeem verlangen. Uit de tabel is af te lezen dat het verschil tussen level 3 en 4 de 
‘Dynamisch/Strategische  rijtaken’  is.  Uit  de  tabel  wordt  duidelijk  dat  er  weinig  verschil  is  in  level  3  en  4,  
aangezien het bij de dynamische/strategische rijtaken bij level 3 het systeem samen werkt met de 
bestuurder en in level 4 het systeem dat zelf kan.  
 
Level  5  auto’s  zijn  volledig  zelfstandig.  Level  5  auto’s  hoeven  dus  ook  geen  stuur  of  pedalen  te  bevatten.  
Google  is  een  nieuwe  speler  op  de  markt  van  zelfrijdende  auto’s.  Zij  hebben  de  google  car ontworpen 
en zij werken direct vanuit level 5. Verschillende automerken zijn bezig met de ontwikkeling van een 
zelfrijdende auto. Zij werken vanuit level 1 – 2  verder  naar  auto’s  op  level  3  – 4 en uiteindelijk naar 
auto’s  op  level  5.  Chris  Urmson  (Director van Self-Driving Cars bij Google) gaf tijdens zijn presentatie bij 
Ted Talk29 aan  dat  zij  de  toekomst  zien  in  level  5  auto’s  en  niet  in  een  langzame  opbouw  van  level  2,  
naar level 3, naar level 4 en uiteindelijk level 530. Dit onderzoek beperkt zich tot de  auto’s  van  SAE  level  
3 – 4.  
 
2.3 Het vinden van de plaats op de weg 
De zelfrijdende auto vindt zijn plaats op de weg door meerdere technieken te combineren. De 
technieken die hiervoor gebruikt worden zijn de satelliet, gedetailleerde wegenkaarten en sensoren31. 
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Hieronder zal uitgelegd worden hoe deze technieken werken, beginnend met de satelliet. Vervolgens 
wordt een uitleg gegeven over de wegenkaarten alsmede de sensoren.  
 
2.3.1 Satelliet  
In de ruimte zijn meerdere satellieten aanwezig die een signaal afgeven naar de aarde. Door middel van 
dit signaal kan de zelfrijdende auto zijn locatie bepalen. Dit is vergelijkbaar met de manier waarop 
navigatiesystemen, zoals TomTom, werken32. Om de exacte locatie te bepalen, werkt het systeem altijd 
met meerdere satellietsignalen. Doordat de satelliet in de ruimte vliegt, is er een verschil in de tijd van 
de satelliet en de zelfrijdende auto. Dit heeft te maken met de bewegende objecten en het 
zwaartekrachtveld33. Door toepassing van de relativiteitstheorie van Albert Einstein kan het gps 
systeem het verschil tussen de satelliet en de zelfrijdende auto aanpassen zodat de locatie 
nauwkeuriger wordt34. In afbeelding 1 hieronder is te zien hoe de satellieten samenwerken. Op de 
linker afbeelding is te zien hoe drie satellieten samenkomen in een soort driehoek. Daardoor is duidelijk 
in welk gebied de zelfrijdende auto zich bevindt. Door samenspel met de vierde satelliet kunnen de 
metingen gecorrigeerd worden en kan een preciezere locatie aangegeven worden.  

Figuur 1: Satelliet 35 

 
Ondanks de relativiteitstheorie, is het gps signaal niet altijd nauwkeurig. Een afwijking van ongeveer 
drie meter is niet uitzonderlijk, maar kan uiteraard in het verkeer grote gevolgen hebben36. Daarnaast 
kunnen afwijkingen ontstaan door verstoringen in het signaal. 
 
2.3.2 Wegenkaarten 
Naast het gebruik van satelliet, maakt de zelfrijdende auto gebruik van digitale wegenkaarten. Het 
bekende navigatiesysteem TomTom werkt daarin samen met Bosch. Daarnaast heeft Nokia kaarten 
ontwikkeld voor de zelfrijdende auto. Nokia heeft haar ontwikkelde kaarten met bijbehorende software 
verkocht aan Audi, BMW en Daimler37. Deze automerken willen samen de kaarten verder 
ontwikkelingen voor de zelfrijdende auto. Het programma wat Nokia had ontwikkeld met betrekking tot 
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de  kaarten,  werkt  door  middel  van  een  ‘cloud’.  Een  cloud  is  een  soort  opslagplaats  van  data  buiten  het  
apparaat zoals de zelfrijdende auto38. De informatie in deze cloud kan gedeeld worden met 
bijvoorbeeld  een  verkeerscentrale  of  met  andere  auto’s.  Door  de  informatie  te  delen,  kan  de  
zelfrijdende auto zijn beslissingen baseren op up-to-date informatie verkregen uit de cloud39. Deze 
techniek lijkt op een ontwikkeling richting de connected auto zoals omschreven in het rapport van 
Janse.  Doordat  de  auto’s  connected  zijn,  kunnen  zij  data  met  elkaar  delen.   
 

2.3.3 Sensoren 
De  sensoren  waarmee  de  zelfrijdende  auto’s  zijn  uitgerust,  meten  de  omgeving van de auto. Tijdens het 
gesprek bij RDW  werd  duidelijk  dat  de  meeste  zelfrijdende  auto’s  van  SAE  level  3  – 4 zijn omgeving tot 
150 meter voor zich, twee meter naast zich en tien meter achter zich kunnen waarnemen. Door gebruik 
te maken van sensoren en  camera’s,  krijgt  de  auto  een  beeld  van  zijn  omgeving.  Het  zicht  van  de  auto  
ziet er als volgt uit: 
                Figuur 2: Sensoren40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Het rode gedeelte dicht bij de auto, is het bereik van de ultrasonic sensoren van parking assist. 
Ultrasonic sensoren werken net als vleermuizen; ze geven een hoog geluidsignaal af en de auto weet 
aan de hand van de terugkaatsing van het geluid hoe dicht het op een object is. De zelfrijdende auto 
zoals die nu is, weet eigenlijk weinig van zijn omgeving. Hij weet waar hij is en waar hij heen gaat, maar 
kan alleen inspelen op situaties die hij detecteert binnen die 150 meter voor hem. Sterker nog, de 
zelfrijdende auto kan nog geen verkeerslicht detecteren. Door middel van een wifi-p of 5g netwerk kan 
er een baken geplaatst worden bij de automaat van het verkeerslicht waardoor de auto weet dat er een 
verkeerslicht is. Met deze kennis kan de zelfrijdende auto zijn snelheid afstemmen op de verwachte 
groentijd van het verkeerslicht. Het nadeel van het wifi-p netwerk is dat het een duur netwerk is wat 
nog aangelegd moet worden. Het voordeel van het wifi-p netwerk is dat het een heel snel netwerk is 
met weinig verstoringen. De andere mogelijkheid om de zelfrijdende auto een verkeerslicht te laten 
detecteren, is om te wachten op het 5g netwerk. Dit netwerk belooft snel te werken en veel data 

                                                           
38 Chel 2012 
39 Vroegop 2016 
40 Feddes 2015 sheet 6 (figuur 2: Sensoren) 

Communicatie 



verkeer aan te kunnen. Echter, het 5g netwerk is nu nog niet zover is en het is maar de vraag of 
autofabrikanten daar op gaan wachten.  
 
Zoals  op  de  afbeelding  is  aangegeven  met  de  pijl  ‘communicatie’,  is  het  ook  de  bedoeling  dat  de  auto’s  
met elkaar gaan communiceren. Gerben Feddes gaf aan dat de ideale situatie zou zijn dat de auto’s  
connected  zijn.  Hierdoor  kan  er  op  een  soort  kaart  weergegeven  worden  waar  alle  auto’s  rijden.  
Hierdoor kunnen bijvoorbeeld files sneller opgemerkt worden en kan de auto indien nodig een 
alternatieve route kiezen.  
 
Tevens is op de afbeelding te zien dat ook gebruik gemaakt wordt van laser techniek. Door middel van 
LIDAR41 (Light Detection and Ranging) kan de zelfrijdende auto objecten in zijn omgeving waarnemen. 
Door het stralen van laserstralen, kan de auto door middel van de weerkaatsing bepalen waar de 
objecten zijn. Door middel van software kan de zelfrijdende auto uit de informatie berekenen om wat 
voor objecten het gaat. Zoals een vangrail, maar ook een voetganger42. Inmiddels heeft de Universiteit 
van Californië een voetgangersdetectiesysteem ontwikkeld. Dit systeem kan voetgangers detecteren en 
kan het systemen leren van zijn ervaringen. Dit betekent dat hoe meer voetgangers de auto detecteert, 
hoe beter het systeem wordt43. Ook het Duitse merk Mercedes werkt aan een systeem van een camera 
gecombineerd met een laser om voetgangers te detecteren. Zij hebben het systeem zo ontwikkeld dat 
de zelfrijdende auto een inschatting kan maken of de voetganger wel of niet gaat oversteken. Deze 
inschatting is gebaseerd op de richting waarin de voetganger kijkt, de loopsnelheid van de voetganger 
alsmede de lichaamstaal. Het is de bedoeling dat de auto remt voor een voetganger, maar niet onnodig 
remt voor bijvoorbeeld neervallende bladeren. Ook dit systeem wordt steeds nauwkeuriger naarmate 
hij meer ervaring op doet44.  
 
Naast alle nieuwe technieken die ontwikkeld zijn voor de zelfrijdende auto, wordt ook gebruik gemaakt 
van  de  technieken  die  reeds  in  auto’s  van  het  hogere  segment  zitten.  Zoals  eerder  aangegeven  zijn  veel 
nieuwe  auto’s  uitgerust  met  adaptive  cruise  control,  parking  assist  en  city  emergency  braking.  Deze  
technieken helpen de zelfrijdende auto bij het verkennen van zijn omgeving. Op de volgende afbeelding 
wordt dit duidelijk:  
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Figuur 3: Technieken45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de afbeelding is met verschillende kleuren aangeduid welk gebied zij rondom de auto waarnemen. 
Door  gebruik  te  maken  van  de  technieken  die  al  in  de  auto’s  zitten,  kan  de  zelfrijdende  auto  al  een  
beeld vormen van zijn omgeving. Door hier een omgevingssensor aan toe te voegen, is het gebied 
direct om de auto al in beeld. In combinatie met de satelliet verbinding en de kaarten, kan de 
zelfrijdende auto zijn weg vinden. De zelfrijdende auto ontwikkeld door Google werkt met andere 
sensoren en methoden. Aangezien dit om een level 5 auto gaat, wordt deze methode hier niet verder 
uitgewerkt. Informatie over de techniek van de google auto is te vinden via hun website. 
 
2.4 Leren van ervaringen 
De zelfrijdende auto kan leren van ervaringen van andere auto’s.  De  heer  Van  der  Sande  legt  dat  als  
volgt  uit:  “(...)  Daarnaast zit er een zogenaamde IMU in het voertuig. Deze sensor meet het gedrag van 
de auto in alle vrijheidsgraden en kan op basis daarvan detecteren welke richting de auto op gaat. Dit 
levert natuurlijk wel problemen op als de weg afbuigt, de auto weet dit dan niet op basis van camera 
beelden, hij kan slechts waarnemen wat er gebeurt. Vergelijk dit een beetje met het met ogen dicht in 
een achtbaan stappen, je voelt nog wel degelijk welke kant je op gaat, echter niet wat eraan gaat 
komen. Een oplossing voor een afbuigende weg is echter het gebruik van GPS in combinatie met hoogst 
nauwkeurige kaarten. Een auto kan dan nog, met een grotere onzekerheid, bepalen waar hij zich op de 
wereld bevindt. Hiermee is, korte tijd, een traject te volgen. De onzekerheid wordt echter groter, zeker 
als  langere  tijd  navigeren  wordt  vereist.”  Daarnaast geeft de heer Van der Sande aan dat zelfrijdende 
auto’s  beschikken  over  sensoren  en  camera’s  die  detecteren  of  er  een mogelijke aanrijding plaats kan 
vinden. Op het moment dat de zelfrijdende auto zijn positie niet kan bepalen aan de hand van belijning, 
dan zal de zelfrijdende auto het ontwijken van andere weggebruikers en objecten als prioriteit nemen. 
Tom van der Sande geeft ook aan dat er in de toekomst een lijst opgesteld dient te worden die 
beschrijft wat een zelfrijdende auto zelf moet kunnen en welke kwaliteit signalen hij moet hebben. Tot 
nog toe ligt het accent op de veiligheid. Mocht de zelfrijdende auto geen duidelijk signaal krijgen over 
de  belijning  of  van  zijn  camera’s/sensoren,  dan  zal  de  auto  snelheid  verminderen  of  stoppen46. 
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2.5 Conclusie 
Deelvraag 1: Hoe werkt een zelfrijdende auto SAE level 3 – 4?  
De mate van automatisering wordt weergegeven door middel  van  SAE  levels.  Level  0  auto’s  hebben  
geen  hulpsystemen  en  level  5  auto’s  zijn  volledig  automatisch.  Auto’s  van  level  3  – 4, welke in dit 
onderzoek  centraal  staan,  zijn  zelfrijdende  auto’s  waarbij  soms  het  ingrijpen  van  de  bestuurder  vereist  
is. Daarnaast vergt het systeem enige mate van oplettendheid. 
 
De zelfrijdende auto vindt zijn plaats op de weg door de technieken van de satelliet, digitale 
wegenkaarten en sensoren te combineren. De satelliet geeft vanuit de ruimte een signaal af aan de 
aarde. Door de signalen van vier satellieten te combineren, kan de zelfrijdende auto zijn locatie 
bepalen. Echter, een afwijking van drie meter is niet uitzonderlijk en in bepaalde omstandigheden kan 
het signaal verstoord worden. Door de locatie van de satelliet te gebruiken in combinatie met 
wegenkaarten, weet de auto waar hij is en hoe de weg verloopt. Daarnaast maakt de zelfrijdende auto 
gebruik van sensoren. Met deze sensoren kan de auto zijn omgeving tot 150 meter voor zich, twee 
meter naast zich en tien meter achter zich waarnemen. Hiermee kan de zelfrijdende auto zijn omgeving 
in de gaten houden en anticiperen op het overige verkeer. Wanneer de zelfrijdende auto de situatie 
niet langer begrijpt, dan zal deze het vermijden van andere weggebruikers en objecten als prioriteit 
nemen. Indien de auto te weinig informatie heeft over zijn omgeving dan zal deze vaart minderen en/of 
stoppen. Tevens kan de auto aangeven wanneer de menselijke bestuurder de rijtaak over moet nemen.  
  



Hoofdstuk 3: Juridische kaders van aansprakelijkheid bij de reguliere auto 
In dit hoofdstuk wordt uitgewerkt hoe het geregeld is met de aansprakelijkheid bij de reguliere, niet zelf 
rijdende, auto. Zoals eerder aangegeven is dit rapport bedoeld voor de wegbeheerders. Derhalve zal 
strikt gekeken worden naar de aansprakelijkheid voor de wegbeheerders en niet zozeer voor 
automobilisten  onderling  of  de  producenten  van  de  auto’s.  In  dit  hoofdstuk  wordt  gestart  met  een  
korte uitleg van het verband en het verschil tussen artikel 6:162 BW en artikel 6:174 BW. Vervolgens 
wordt stilgestaan bij artikel 6:174 BW; de aansprakelijkheid voor opstallen. Daarna zal de 
onrechtmatige daad inhoudelijk behandeld worden. Naast het wettelijk kader zal ook ingegaan worden 
op het gebruik van CROW-richtlijnen in de rechtspraak. Ten slotte zal in de conclusie de deelvraag 
‘Wanneer zijn de wegbeheerders bij een reguliere auto aansprakelijk voor schade die de auto 
veroorzaakt dan wel oploopt?’  beantwoord  worden.  In  de  bijlage  zijn  beide  wetsartikelen  opgenomen.   
 
3.1 Verschil artikel 6:162 BW en artikel 6:174 BW 
Er zijn verschillende soorten van aansprakelijkheid47. Zo kan iemand aansprakelijk gesteld worden voor 
een gebrekkige opstal op grond van risicoaansprakelijkheid, maar men kan ook aansprakelijk gesteld 
worden voor een eigen gedraging. Artikel 6:174 BW is een kwalitatieve aansprakelijkheid voortvloeiend 
uit de onrechtmatige daad van artikel 6:162 BW. Het verschil tussen de aansprakelijkheid bij een opstal 
in artikel 6:174 BW en de onrechtmatige daad in artikel 6:162 BW zit in het eigen gedrag van, in dit 
geval, de wegbeheerder. Bij aansprakelijkheid op grond van artikel 6:162 BW wordt gekeken naar de 
mate waarin de wegbeheerder voldoet aan zijn onderhoudsplicht48 voor de openbare wegen. Bij 
aansprakelijkheid op grond van artikel 6:174 BW wordt getoetst of de weg aan de eisen voldoet die 
men daaraan mag stellen49. Dit verschil is ook te zien in de arresten die zich beroepen op deze artikelen. 
In de uitspraak van de rechtbank te Utrecht op 23 juni 201050 is het volgende te lezen bij 
rechtsoverweging 3.2: “[eiser] houdt het Waterschap als wegbeheerder aansprakelijk voor de schade 
die hij heeft geleden ten gevolge van de val met zijn motor, primair op de voet van artikel 6:174 BW 
omdat er volgens [eiser] een gebrek kleeft aan de weg en, subsidiair, omdat het Waterschap volgens 
[eiser] niet heeft voldaan aan zijn zorgplicht in de zin van artikel 6:162 BW.”  Een  wegbeheerder  kan  dus  
aansprakelijk gesteld worden op grond van zijn eigen gedrag conform artikel 6:162 BW, alsmede als 
eigenaar van een gebrekkige weg conform artikel 6:174 BW. 
 
3.2 Aansprakelijkheid voor opstallen 
Artikel 6:174 BW is een kwalitatieve aansprakelijkheid voortvloeiend uit de onrechtmatige daad. De 
aansprakelijkheid op grond van artikel 6:174 BW ziet expliciet op opstallen. Een opstal is een gebouw of 
werk die duurzaam met de grond is verenigd. Die vereniging kan rechtstreeks alsmede met andere 
gebouwen of werken zijn. Daarnaast is in lid 6 bepaald dat ook de openbare weg en de weginrichting 
onder de toepassing van artikel 6:174 BW valt. Artikel 6:174 BW zal hier aan de hand van de wettekst 
uitgelegd worden. Daarbij zal ter verduidelijking ook jurisprudentie aangehaald worden.  
 
3.2.1 De bezitter van een opstal  
Artikel 6:174 lid 1 BW: De bezitter van een opstal die niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de 
gegeven omstandigheden mag stellen, en daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert, is, wanneer 
dit gevaar zich verwezenlijkt, aansprakelijk, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou 
hebben ontbroken indien hij dit gevaar op het tijdstip van het ontstaan ervan zou hebben gekend. 
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In lid 2 van artikel 6:174 BW is opgenomen dat de aansprakelijkheid van de openbare wegen op het 
overheidslichaam rust dat moet zorgen dat de weg in goede staat verkeert. Dit betekent dat het Rijk 
aansprakelijk is voor autosnelwegen, de provincie voor provinciale wegen, de gemeente voor lokale 
wegen en het waterschap voor waterschapswegen51. Concluderend betekent dit dat het Rijk, de 
provincie, de gemeente en de waterschappen, samen de wegbeheerders, aansprakelijk zijn voor de weg 
en haar weginrichting.  
 
3.2.2 Een opstal 
Artikel 6:174 lid 1 BW: De bezitter van een opstal die niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de 
gegeven omstandigheden mag stellen, en daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert, is, wanneer 
dit gevaar zich verwezenlijkt, aansprakelijk, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou 
hebben ontbroken indien hij dit gevaar op het tijdstip van het ontstaan ervan zou hebben gekend. 
 
In lid 6 van artikel 6:174 BW is opgenomen dat het weglichaam en de weguitrusting ook onder de 
toepassing van betreffend artikel vallen. Let wel; het artikel ziet op verharde wegen. In sommige 
situaties zal het lastig zijn om vast te stellen of er sprake is van een verharde weg. Hierbij hanteert men 
drie eisen: 

- Het wegdek bestaat uit een aangebrachte toplaag (ongeacht het materiaal van de toplaag); 
- De toplaag heeft voldoende dragend vermogen om normaal rijverkeer mogelijk te maken; 
- Het wegdek ziet er vlak en egaal uit.52 

Het is daarnaast ook van belang dat de weg openbaar is. Hiermee wordt bedoeld een rechtens voor 
eenieder toegankelijke verkeersbaan53.  
 
Het  weglichaam  wordt  in  de  parlementaire  geschiedenis  gedefinieerd  als  “het geheel van constructieve 
onderdelen dat aan de weg de nodige stabiliteit verleent, waarvan de aardebaan een belangrijk element 
vormt”54. In principe valt de berm niet onder het weglichaam. Echter, in bepaalde gevallen heeft de 
rechter aangenomen dat de weg wel gebrekkig is in de zin van artikel 6:174 BW. Zoals in het arrest van 
de Hoge Raad op 17 november 2000. In dit geval was een fietser in de gemeente Scheemda van het 
fietspad geraakt en in de berm terechtgekomen. Vanuit de berm probeerde hij al fietsend weer op het 
fietspad te komen. Terwijl hij probeerde het fietspad op te sturen, is hij gestuit op een betonrand van 
het fietspad. Doordat het gras hoog was, heeft hij deze betonrand niet gezien. De fietser kwam ten val 
en heeft hierbij letsel opgelopen. De rechtbank wees de vordering af, maar het Hof alsmede de Hoge 
Raad stelden dat het fietspad niet voldeed aan de eisen van artikel 6:174 BW. Daarbij heeft het Hof en 
de Hoge Raad rekening gehouden met de feitelijke situatie. Het Hof concludeerde dat het fietspad 
hoekige en steile randen had. Tevens was het fietspad smal, wat maakt dat fietsers door bijvoorbeeld 
onbezonnenheid, zijwind of tegenliggers niet altijd een koersvaste lijn volgen. Daarbij bestaat de 
mogelijkheid dat fietsers in de berm raken. Dat de wegbeheerder niet aansprakelijk is voor fietsers die 
in de berm raken gaat niet op. In dit geval werd de wegbeheerder (deels) aansprakelijk gesteld voor de 
schade van de fietser op grond van een gebrekkige weg conform artikel 6:174 BW55.  
 
Onder het begrip weguitrusting wordt verstaan alle voorwerpen die op, naast of boven de 
verkeersbaan zijn aangebracht voor het inrichten van de weg56.  Denk hierbij aan verkeersborden, 
verkeerslichten, reflectorpaaltjes en vangrails. Wanneer roerende zaken als onderdeel van een 
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openbare weg zijn geplaatst, vallen zij ook onder risicoaansprakelijkheid van de wegbeheerder op 
grond van artikel 3:4 BW57. Hierbij kan gedacht worden aan een noodbrug58.  
 
3.2.3 De eisen die men in de gegeven omstandigheden mag stellen 
Artikel 6:174 lid 1 BW: De bezitter van een opstal die niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de 
gegeven omstandigheden mag stellen, en daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert, is, 
wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt, aansprakelijk, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige 
afdeling zou hebben ontbroken indien hij dit gevaar op het tijdstip van het ontstaan ervan zou hebben 
gekend. 
 
De wegbeheerder kan aansprakelijk gesteld worden op grond van artikel 6:174 BW wanneer de weg 
niet voldoet aan de eisen die men in de gegeven omstandigheden mag stellen. Daarbij moet de weg 
een gebrek vertonen59. Wat onder een gebrek verstaan wordt is in de parlementaire geschiedenis als 
volgt opgenomen: “een  dusdanige  toestand  dat  men  – de bezitter, of een ander – een onrechtmatige 
daad pleegt jegens degene wiens persoon of goed gevaar loopt, indien men, hoewel bekend met de 
toestand,  deze  onveranderd  laat”60. Voor de vraag of er sprake is van een gebrek, kunnen de 
kelderluikfactoren toegepast worden. Deze kelderluikfactoren zijn61:  

- De mate van waarschijnlijkheid waarmee de niet oplettendheid en de niet voorzichtigheid kan 
worden verwacht; 

- Aard en omvang van de gevreesde schade (letsel- en zaakschade, vermogensschade en 
immateriële schade);  

- De waarschijnlijkheid dat deze schade zich als gevolg van bepaald gedrag zal voordoen; 
- De aard van de gedraging; 
- De bezwaarlijkheid (voor de potentiële dader) in termen van kosten, tijd en moeite voor het 

nemen van voorzorgsmaatregelen62.  
Hiermee kan de rechter vaststellen of er sprake is van een gevaarzettende situatie en of deze situatie 
voorkomen had kunnen worden.  
 
De eisen die men in de gegeven omstandigheden aan de opstal mag stellen, worden verder niet 
gedefinieerd. Dit betekent dat de rechter de vrijheid heeft om te bepalen in welke omstandigheden 
welke eisen gesteld mogen worden. Daarbij hanteert de rechter een aantal richtlijnen. Ten eerste zal de 
rechter kijken naar het te verwachten gebruik en de bestemming van de weg. Daarnaast zal rekening 
gehouden worden met de aard en drukte van de weg. Ook de mate waarin wordt gewaarschuwd voor 
het gebrek kan een rol spelen bij het vaststellen van de eisen die men aan de weg mag stellen. Het 
soort weggebruiker alsmede de wijze waarop gebruik gemaakt wordt van de weg speelt een rol. Tevens 
dient rekening gehouden te worden met de weersomstandigheden en de financiële aspecten. Ook de 
gerechtvaardigde verwachting van de weggebruiker alsmede de wegbeheerder dienen bekeken te 
worden63. Daarnaast toetst de rechter de situatie aan de hierboven genoemde kelderluikfactoren.  
 
Om de open norm van artikel 6:174 BW nader in te kunnen vullen, moet ook in jurisprudentie gezocht 
worden. Om bovenstaande toetsingskaders nader toe te lichten, zal gebruik gemaakt worden van een 
arrest gewezen door de Hoge Raad op 4 april 201464. In dit arrest ging het om een racefietser die 
schade had opgelopen doordat hij met zijn voorwiel in een richel tussen de weg en de betonklinkers in 
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de berm is gekomen. Hierdoor is de racefietser naar links gevallen en is hij onder een vrachtwagen 
gekomen. In de uitspraak geeft de rechter aan dat ook al is het niet met zoveel woorden in de wet 
opgenomen, toch is ook de berm onderdeel van de opstal wanneer deze relevant is voor de 
beantwoording van de vraag of de weg een gevaar oplevert. Dat komt overeen met het eerder 
toegepaste arrest met betrekking tot de fietser en de gemeente Scheemda65.  
 
De Hoge Raad geeft in het arrest van 4 april 2014 aan dat er een aantal onderdelen zijn die afgewogen 
moeten worden alvorens men kan spreken van een gebrekkige weg. De volgende onderdelen kwamen 
in dit arrest naar voren: 

- De aard van de opstal; 
- De functie van de opstal; 
- De fysieke toestand van de opstal ten tijde van de verwezenlijking van het gevaar; 
- Het te verwachten gebruik door derden; 
- De grootte van de kans van verwezenlijking van het gevaar; 
- De mogelijkheid en bezwaarlijkheid van te nemen veiligheidsmaatregelen; 
- De beleidsvrijheid en financiële middelen van de wegbeheerder. 

In dit geval is de eis tot vergoeding van de schade van de racefietser afgewezen, omdat in de eis niet 
alle bovenstaande onderdelen zijn meegenomen.  
 
Uit bovenstaand arrest blijkt dat de Hoge Raad een combinatie van factoren meeweegt in zijn 
beslissing. Allereerst kijkt hij naar de kelderluikfactoren zoals deze eerder zijn genoemd. Tevens houdt 
de Hoge Raad in dit arrest rekening met de beleidsvrijheid en financiële middelen zoals deze 
voortvloeien uit het Wilnis arrest66. In het Wilnis arrest speelt naast de beleidsvrijheid en financiële 
middelen, ook de stand van de wetenschap en de techniek een rol. Een korte uitleg van het Wilnis 
arrest is onder kopje 2.4 in de bijlage te vinden.  
 
Naast de kelderluikfactoren en het toetsingskader van het Wilnis arrest moet gekeken worden naar de 
staat van onderhoud wanneer het gaat om een gebrek aan een weg. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat 
weggebruikers rekening moeten houden met het feit dat de weg niet altijd in perfecte staat verkeert67. 
Lid 2 van artikel 6:174 BW bepaalt dat in geval van openbare wegen, het overheidsorgaan moet zorgen 
dat de weg in goede staat verkeert.  
 
Met betrekking tot de onderhoudsplicht in relatie tot een gebrekkige weg kan het ZOAB arrest68 als 
voorbeeld dienen. In het ZOAB arrest staan de eisen die men in de gegeven omstandigheden mocht 
stellen centraal. Het gebruik van ZOAB (zeer open asfaltbeton) gaat gepaard met verschillende voor- en 
nadelen in vergelijking met DAB (dicht asfalt beton). Een voordeel van ZOAB is de open structuur dat 
zorgt dat geen water op het wegdek blijft staan. Tevens is ZOAB goed bestand tegen spoorvorming en 
bezit het geluidsreducerende eigenschappen69. Het grootste nadeel van ZOAB ten opzichte van DAB is 
dat ZOAB sneller glad is bij ijzel of sneeuw. Tevens is gladheid bij ZOAB moeilijker te bestrijden dan bij 
DAB. Vanwege deze eigenschappen van ZOAB stond de rechter stil bij de volgende vraag: “De  
Rechtbank heeft miskend, dat de aansprakelijkheid van het overheidslichaam dat moet zorgen dat de 
weg  in  goede  staat  verkeert,  zoals  bedoeld  in  artikel  6:174  BW,  (…) ook aanwezig kan zijn, in het geval 
dat de wegbeheerder bij de aanleg en/of de vervanging van het weglichaam (dan wel het daarvan deel 
uitmakende wegdek) heeft gekozen voor, dan wel gebruik gemaakt heeft van grondstoffen en/of 
materialen in een bepaalde samenstelling, met als gevolg dat dat wegdek onder bepaalde 
weersomstandigheden  een  bijzonder  gevaar  voor  personen  en  zaken  oplevert  (…)” De rechter oordeelde 
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dat de Staat aansprakelijk is voor de aan ZOAB verbonden nadelen wanneer deze als een gebrek in de 
zin van artikel 6:174 BW zijn aan te merken. Daarbij kan het gebrek niet voortkomen uit het aanwezig 
zijn van ijzel dat niet duurzaam met de weg verenigd is. Een gebrek kan ook aangenomen worden 
wanneer de wegbeheerder een gevaarlijke situatie onveranderd laat. In dit geval heeft de Staat voldaan 
aan zijn zorgplicht, omdat hij met pekel gestrooid heeft. Dat gladheid minder snel bestreden kan 
worden bij ZOAB maakt de weg niet gebrekkig. Tevens had de Staat aan zijn waarschuwingsplicht 
voldaan door via de media te waarschuwen voor gladheid. Zij hadden geen borden hoeven plaatsen 
met daarbij een waarschuwing voor ZOAB en gladheid. Daarnaast blijkt uit het ZOAB arrest dat ijzel en 
harde regenval niet aan te merken zijn als gebrek van een weg. De combinatie van factoren uit de wet 
en  jurisprudentie  vormen  de  afweging  voor  de  open  norm  uit  artikel  6:174  BW  namelijk:  ‘de  eisen  die  
men daaraan in de gegeven omstandigheden mag  stellen’.   
 
3.2.4 Verwezenlijking gevaar 
Artikel 6:174 lid 1 BW: De bezitter van een opstal die niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de 
gegeven omstandigheden mag stellen, en daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert, is, 
wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt, aansprakelijk, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige 
afdeling zou hebben ontbroken indien hij dit gevaar op het tijdstip van het ontstaan ervan zou hebben 
gekend. 
 
Met de verwezenlijking van het gevaar wordt bedoeld dat wanneer de eisen van de opstal niet voldoen, 
de opstal een gevaar oplevert voor personen of zaken. Ook al levert de opstal een gevaar op, om aan de 
criteria van het artikel te voldoen, moet dit gevaar zich ook daadwerkelijk verwezenlijken. In de bijlage 
onder kopje 2.5 is het KPN/Delicatessenhandel arrest70 uitgelegd. In dit arrest wordt duidelijk wanneer 
het gevaar zich verwezenlijkt.  
 
3.2.5 Tenzij-clausule 
Artikel 6:174 lid 1 BW: De bezitter van een opstal die niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de 
gegeven omstandigheden mag stellen, en daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert, is, wanneer 
dit gevaar zich verwezenlijkt, aansprakelijk, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling 
zou hebben ontbroken indien hij dit gevaar op het tijdstip van het ontstaan ervan zou hebben gekend. 
 
Aan  het  eind  van  lid  1  van  artikel  6:174  BW  is  een  zogenaamde  ‘tenzij-clausule’  opgenomen.  Deze  
tenzij-clausule bepaalt dat de bezitter van de opstal niet aansprakelijk gesteld kan worden als hij ook 
niet aansprakelijk gesteld kan worden op grond van de vorige afdeling. De vorige afdeling waar het 
artikel over spreekt is de afdeling waarin de onrechtmatige daad in artikel 6:162 BW is opgenomen. Dit 
betekent dat de bezitter niet aansprakelijk is wanneer hij alle mogelijke maatregelen heeft getroffen 
om de gevaarlijke situatie te beëindigen, maar het gevaar zich toch voordoet. Tevens betekent dit dat 
hij niet aansprakelijk is wanneer de maatregelen redelijkerwijs niet te vergen waren wegens het korte 
tijdsverloop tussen het ontstaan van het gevaar en de schade of wanneer de benadeelde zelf de 
gebrekkige toestand heeft opgewekt71. In de bijlage onder kopje 2.6 is een voorbeeld met betrekking 
tot de tenzij-clausule opgenomen. 
 
Daarnaast zijn er nog een aantal rechtvaardigingsgronden waardoor de wegbeheerder niet 
aansprakelijk gesteld kan worden. Doordat in de tenzij-clausule is opgenomen dat aansprakelijkheid 
ontbreekt als er ook geen sprake kan zijn van aansprakelijkheid op grond van de onrechtmatige daad, 
zijn ook hier de rechtvaardigingsgronden van toepassing72. Deze rechtvaardigingsgronden komen onder 
andere uit het strafrecht en zijn: 
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- Overmacht73; 
- Noodweer74; 
- Uitvoering van een wettelijk voorschrift75; 
- Bevoegd gegeven ambtelijk bevel76; 
- Zaakwaarneming77;  
- Toestemming; 
- Ongeschreven rechtvaardigingsgronden78. 

 
3.3 Onrechtmatige daad 
Voordat artikel 6:174 BW in het leven werd geroepen, werd aansprakelijkheid van de wegbeheerder 
vastgesteld op grond van de onrechtmatige daad. Nu de risicoaansprakelijkheid is ondergebracht in 
artikel 6:174 BW, wordt artikel 6:162 BW alleen nog gebruikt in situaties waarin 6:174 BW niet van 
toepassing is. Dit kan de situatie zijn waarin de schade niet het gevolg is van een gebrek aan de weg 
zelf. Hierbij kan gedacht worden aan gladheid of een mogelijk gevaarlijke inrichting van de weg. Deze 
beide factoren hoeven nog niet te betekenen dat de weg gebrekkig is. Tevens kan zich de situatie 
voordoen dat de weg niet voldoet aan de criteria van artikel 6:174 BW. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
een onverharde zandweg79.  
 
Artikel 6:162 BW luidt als volgt: 
Artikel 6:162 lid 1 BW: Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden 
toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden. 
 
De onrechtmatige daad bestaat uit een aantal elementen. Deze elementen zijn: 

- Onrechtmatige daad; 
- Toerekening; 
- Schade; 
- Causaal verband (dientengevolge). 

Hieronder worden de elementen toegelicht. Daarnaast wordt stilgestaan bij het relativiteitsvereiste.  
 
3.3.1 Onrechtmatige daad 
De onrechtmatige daad ziet op de gedraging van de wegbeheerder, derhalve wordt het ook wel de 
onrechtmatige gedraging genoemd. De gedraging kan bestaan uit om een doen of nalaten. In lid 2 van 
artikel 6:162 BW wordt de onrechtmatigheid van de gedraging uitgelegd. Als onrechtmatige gedraging 
wordt aangemerkt een inbreuk op een recht, een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of 
hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.  
 
Er zijn een aantal rechten te onderscheiden bij een inbreuk op een recht. Hiermee worden de absolute 
vermogensrechten en de persoonlijkheidsrechten bedoeld. Bij een inbreuk op absolute 
vermogensrechten kan gedacht worden aan een inbreuk op auteursrecht, eigendomsrecht en 
merkenrecht. Een inbreuk op persoonlijkheidsrechten ziet op rechten zoals het recht op lichamelijke 
integriteit en het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer80.  
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Bij het handelen in strijd met een wettelijke plicht geldt de hoofdregel dat de onrechtmatigheid in 
beginsel gegeven is. Het is immers logisch dat wanneer iemand in strijd met de wet handelt, hij 
onrechtmatig handelt. De wettelijke plicht is echter niet beperkt tot de meest voor de hand liggende 
bepalingen zoals die in het strafrecht, maar ook bepaling die horen bij een afgegeven vergunning81.  
 
Het handelen in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijke verkeer 
betaamt, vloeit voort uit het Lindenbaum/Cohen arrest82. Een uitwerking van het Lindenbaum/Cohen 
arrest is onder kopje 2.1 van de bijlage te vinden. In wezen is hetgeen wat in het maatschappelijk 
verkeer betaamt een open norm. Door middel van de kelderluikfactoren kan deze open norm ingevuld 
worden. Deze kelderluikfactoren zijn83:  

- De mate van waarschijnlijkheid waarmee de niet oplettendheid en de niet voorzichtigheid kan 
worden verwacht; 

- Aard en omvang van de gevreesde schade (letsel- en zaakschade, vermogensschade en 
immateriële schade);  

- De waarschijnlijkheid dat deze schade zich als gevolg van bepaald gedrag zal voordoen; 
- De aard van de gedraging; 
- De bezwaarlijkheid (voor de potentiële dader) in termen van kosten, tijd en moeite voor het 

nemen van voorzorgsmaatregelen84. 
In  het  criterium  van  het  ‘handelen  in  strijd  met  hetgeen  volgens  ongeschreven  recht  in  het 
maatschappelijk  verkeer  betaamt’  zit  een  zorgvuldigheidsnorm85. Wanneer de onrechtmatige gedraging 
wordt toegespitst op de wegbeheerder, dan zal een vordering slechts succes hebben wanneer 
vastgesteld kan worden dat de wegbeheerder geen zorg heeft gedragen om de weg in goede staat te 
laten verkeren. Dit kan door middel van de kelderluikfactoren vastgesteld worden86.  
 
In het Ferwerderadeel arrest87 is een algemene maatstaf voor onrechtmatigheid voor de wegbeheerder 
geformuleerd. Dit arrest is gewezen onder het oude BW, maar de maatstaf geldt nog steeds. Uit het 
Ferwerderadeel arrest vloeit voort dat de wegbeheerder de plicht heeft om ervoor te zorgen dat de 
toestand van het wegdek geen gevaar oplevert voor de veiligheid van personen en zaken. Daarbij dient 
de wegbeheerder rekening te houden met het te verwachten gedrag van de weggebruiker. Tevens 
dient de wegbeheerder rekening te houden met de aard van de weg. Er mag meer verwacht worden 
van een autosnelweg dan van een dorpsweggetje88.  
 
Zoals uitgelegd is op grond van artikel 6:162 lid 2 BW sprake van een onrechtmatige gedraging als de 
daad aangemerkt kan worden als een inbreuk op een recht, een doen of nalaten in strijd met een 
wettelijke plicht of hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijke verkeer betaamt. 
Echter, dit is behoudens een rechtvaardigingsgrond. Deze rechtvaardigingsgronden zijn overmacht, 
noodweer, uitvoering van een wettelijk voorschrift, bevoegd gegeven ambtelijk bevel, zaakwaarneming, 
toestemming en ongeschreven rechtvaardigingsgronden. 
 
3.3.2 Toerekening 
De toerekening van de daad is opgenomen in lid 3 van artikel 6:162 BW. In lid 3 is opgenomen dat de 
daad aan de dader kan worden toegerekend als er sprake is van schuld of een oorzaak welke krachtens 
de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Het gaat daarbij om de 
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onrechtmatige  gedraging  en  niet  zozeer  om  de  schade.  Er  is  sprake  van  een  ‘fout’  wanneer  er  
gesproken kan worden over een toerekenbare onrechtmatige gedraging. Met betrekking tot de 
toerekening op basis van schuld, moet de daad verwijtbaar zijn89. Verwijtbaarheid kan makkelijker 
aangenomen worden wanneer de gedraging vermeden had kunnen worden. Met betrekking tot de 
wegbeheerder wordt vaak gekeken naar de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder afgezet tegen 
de verantwoordelijkheid van de weggebruiker90. In de bijlage onder kopje 2.3 is het arrest van de 
Meppelse Ree91 opgenomen. Dit arrest dient als voorbeeld ter verduidelijking van de mate waarin het 
handelen verwijtbaar kan zijn.  
 
Naast de toerekening op grond van schuld is er de toerekening op basis van een oorzaak welke 
krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Met betrekking 
tot de toerekening krachtens de wet, wordt bijvoorbeeld een persoon met een geestelijk gebrek 
bedoeld. Ondanks dat hij wellicht geestelijk een gebrek heeft, kan hij nog aansprakelijk gesteld worden 
op grond van de onrechtmatige daad92. Bij de wegbeheerdersaansprakelijkheid zal dat niet aan de orde 
zijn93.  
 
De toerekening op grond van de in het verkeer geldende opvattingen, geeft duidelijk weer dat het om 
een risicoaansprakelijkheid gaat. Een voorbeeld hiervan is een situatie waarbij een onervaren 
automobilist een verkeersfout maakt. Als de verwijtbaarheid dan getoetst wordt aan de maatstaf van 
onervaren automobilisten, dan zou de gemaakte verkeersfout wellicht niet verwijtbaar zijn. Toch komt 
deze daad voor rekening van de onervaren bestuurder op grond van de in het verkeer geldende 
opvattingen94. Met betrekking tot de wegbeheerder kan het Bussluis arrest95 als voorbeeld dienen. In 
dit  arrest  had  de  wegbeheerder  een  specifieke  doorgang  voor  bussen  gecreëerd.  Wanneer  auto’s van 
de bussluis gebruik willen maken, komen ze in een kuil terecht en lopen ze schade op. De 
wegbeheerder heeft bewust een gevaarlijke situatie gecreëerd. Wanneer de wegbeheerder een 
dergelijke situatie creëert, is het van belang dat er afdoende gewaarschuwd wordt. Deze 
waarschuwingen kunnen bestaan uit specifieke verkeersborden of anderszins adequate 
veiligheidsmaatregelen. Hierbij moet rekening gehouden worden met niet oplettende weggebruikers. 
In het geval van het bussluis arrest moet de weggebruiker zelf zijn schade dragen op grond van eigen 
schuld. De weggebruiker had namelijk een inrijverbod genegeerd en de hoofdregel is dat wanneer een 
verkeersnorm wordt overtreden, de overtreder zelf voor zijn schade opdraait96. 
 
3.3.3 Schade 
De schade die voor schadevergoeding in aanmerking kan komen, zijn vermogensschade en ander 
nadeel97. Vermogensschade bestaat uit geleden verlies en gederfde winst. Daarbij horen ook de kosten 
die gemaakt zijn ter voorkoming of beperking van de schade, de kosten ter vaststelling van de schade 
en aansprakelijkheid alsmede de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte98. Ander nadeel 
wordt ook wel smartengeld genoemd en deze wordt naar billijkheid vergoed99.  
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3.3.4 Causaal verband 
Schade komt slechts in aanmerking voor vergoeding op grond van de onrechtmatige daad, wanneer er 
sprake is van een causaal verband100. Aansprakelijkheid blijft uit wanneer er geen causaal verband 
vastgesteld kan worden. Het causaal verband betekent dat de schade in zodanig verband moet staan 
met de gebeurtenis dat de schade als een gevolg van de gebeurtenis te beschouwen is. Dit wordt ook 
wel  de  ‘leer  van  de  toerekening  naar  redelijkheid’  genoemd.    Met  betrekking  tot  de  leer  van  de  
toerekening naar redelijkheid is het van belang om deelregels op te stellen met factoren die meewegen 
bij de vaststelling van de causaliteit. In artikel 6:98 BW wordt reeds de aard van de aansprakelijk en de 
aard van de schade genoemd, maar de opsomming van artikel 6:98 BW is niet limitatief. Met betrekking 
tot de aard van de aansprakelijkheid kan gedacht worden aan het verschil tussen schuld- en 
risicoaansprakelijkheid. De aard van de schade ziet op het soort schade, zoals zaakschade, 
persoonsschade en zuivere vermogensschade101.  
 
De heer Brunner heeft uit jurisprudentie een aantal deelregels opgesteld om kaders te stellen aan de 
mate van toerekening. Deze deelregels zijn een aanvulling op de (niet limitatieve) regels van artikel 6:98 
BW. De deelregels van Brunner zijn: 

1. Naarmate het gevolg naar ervaringsregels waarschijnlijker is, is toerekening eerder 
gerechtvaardigd; 

2. Naarmate het gevolg minder verwijderd is van de onrechtmatige daad, is toerekening eerder 
gerechtvaardigd; 

3. Bij schending van verkeers- en veiligheidsnormen die met het oog op de voorkoming van 
ongevallen zijn opgesteld, is een ruime toerekening van dood- en letselschade gerechtvaardigd; 

4. Naarmate de schuld aan het schadeveroorzakend gebeuren groter is, is een ruimere 
toerekening gerechtvaardigd; 

5. Schade door dood of verwonding wordt eerder toegerekend dan zaakschade, zaakschade 
eerder dan schade die bestaat in extra kosten en uitgaven en schade door vermogensverlies 
eerder dan derving van winst; 

6. Bij schade toegebracht tijdens bedrijfsuitoefening is toerekening wellicht eerder 
gerechtvaardigd dan wanneer de aansprakelijke persoon een beroepsbeoefenaar of een 
particulier is102.  

 
De  heer  Ton  Hartlief  heeft  in  het  artikel  ‘Een  vak  apart’  een  eenvoudig  beslisschema opgesteld. De 
deelregels van Brunner komen uit 1981 en het beslisschema van Hartlief is gebaseerd op de deelregels 
van Brunner alsmede uitspraken die hebben plaatsgevonden na 1981. Het beslisschema van Hartlief 
bestaat uit de volgende vragen:  

- Is het gevolg normaal, typisch, in de lijn der verwachtingen liggend? Zo ja, dan vindt 
toerekening plaats; 

- Is het gevolg abnormaal of buiten de lijn der verwachtingen liggend (denk aan gevolgen van 
geestelijke of lichamelijke kwetsbaarheid, medische fout bij behandeling van het primaire 
letsel, tweede ongeval) dan vraagt toerekening om een nadere rechtvaardiging;  

- Deze kan gevonden worden in de aard van de aansprakelijkheid (schending van verkeers- of 
veiligheidsnorm, risicoaansprakelijkheid met ruime beschermende strekking), de aard van de 
schade (letselschade bijvoorbeeld), een hoge mate van schuld of een combinatie van dergelijke 
factoren103.  
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3.3.5 Relativiteitsvereiste 
Ten slotte dient voldaan te zijn aan het relativiteitsvereiste. Het beginsel van relativiteit ligt ten 
grondslag  aan  artikel  6:162  BW  en  is  afgeleid  uit  de  bepaling  ‘jegens  een  ander’104. Het 
relativiteitsvereiste is wettelijk vastgelegd in artikel 6:163 BW en bepaald dat er geen vergoedingsplicht 
is wanneer de norm niet strekt tot bescherming van de schade die de weggebruiker heeft opgelopen105. 
Om relativiteit vast te kunnen stellen dient de schadeveroorzakende gebeurtenis onrechtmatig te zijn 
jegens een ander en moet de norm die geschonden is strekken tot bescherming van de eisende partij. 
Wanneer aan beide aspecten is voldaan, kan de relativiteit vastgesteld worden106. In het rapport 
‘Voorbereid  op  aansprakelijkheid’  van  de  Vereniging  van  Nederlandse  Gemeenten  wordt  de  relativiteit  
als  volgt  samengevat:  “Met het doel en de strekking van de geschonden norm in de hand, moet bezien 
worden welke personen (persoonlijke relativiteit) worden beschermd tegen het ontstaan van welke  
schade (de zakelijke relativiteit) en tot welke wijze van ontstaan van die schade 
(ontstaansrelativiteit).107” 
 
3.4 Richtlijnen uit het vakgebied 
Naast de richtlijnen afgeleid uit de wet en jurisprudentie, kan de rechter ook gebruik maken van 
richtlijnen uit het vakgebied. Zo wordt in de rechtspraak gebruik gemaakt van de richtlijnen opgesteld 
door, onder andere, CROW. Om vast te stellen in hoeverre richtlijnen van CROW toegepast worden in 
de rechtspraak, is een kleinschalig jurisprudentie onderzoek uitgevoerd. De arresten die daarbij 
onderzocht zijn, zijn in bijlage 3 opgenomen. Uit de onderzochte arresten wordt duidelijk dat de CROW-
richtlijnen met name een adviserende functie hebben. Daarbij mag van de CROW-richtlijnen afgeweken 
worden, maar dit dient wel gemotiveerd te worden. Uit zeven van de tien arresten blijkt dat de rechter 
de CROW-richtlijnen in haar beoordeling meeneemt. In de meeste gevallen geeft de rechter aan dat de 
CROW-richtlijnen geen wettelijke status hebben, maar dat zij wel als gezaghebbend beschouwd kunnen 
worden. De rechtbank in Limburg heeft in een arrest van 10 februari 2015 uitgelegd wat de status van 
CROW-richtlijnen  in  de  rechtspraak  is.  De  rechtbank  verwoorde  dit  als  volgt:  “Ook zijn de resultaten van 
de metingen, welke door deskundige Van As zijn uitgevoerd aan de hand van de zogenaamde CROW-
normen, welke metingen naar de gemeente niet heeft betwist, hebben plaatsgevonden overeenkomstig 
de daarvoor geldende bepalingen, op zich niet doorslaggevend. Dit omdat die normen geen wettelijke 
basis hebben en geen wettelijke verplichting inhouden. Het instituut (CROW) dat de gelijknamige 
richtlijnen heeft opgesteld, heeft slechts een ondersteunende en adviserende functie en geen wettelijk 
normerende. Dat wil echter niet zeggen dat aan die normen geen enkel belang toekomt. Zij kunnen wel 
een rol spelen als deelaspect, naast of ter invulling van de andere zogenaamde kelderluikcriteria 
(vergelijk Hoge Raad 5 november 1965, NJ 1966, 136). Een beslissende rol kan aan de CROW-normen 
niet worden toegekend.108” 
 
In  het  artikel  van  mr.  P.  Oskam  en  mr.  J.S.  Overes  genaamd  ‘De  juridische  status  en  het  gebruik  van  
CROW-richtlijnen  in  wegbeheerdersaansprakelijkheidszaken’109 wordt aangegeven in hoeverre de 
CROW-richtlijnen invloed hebben in de aansprakelijkheidszaken. Hieruit blijkt tevens dat de richtlijnen 
gebruikt worden bij de invulling van de open norm, maar dat deze niet per definitie doorslaggevend 
zijn. Het onderzoek geeft ook aan dat ondanks dat de CROW-richtlijnen bij kunnen dragen aan de 
invulling van de open norm, er altijd gekeken zal moeten worden naar alle omstandigheden van het 
geval. Ook  het  boek  van  C.C.  van  Dam  met  de  titel  ‘Aansprakelijkheid  van  de  wegbeheerder’  geeft  aan  
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dat CROW-richtlijnen bij kunnen dragen bij de invulling van de open norm met de eisen waar een weg 
aan dient te voldoen110.  
 
3.5 Conclusie 
Deelvraag 2: Wanneer zijn de wegbeheerders bij een reguliere auto aansprakelijk voor schade 
die de auto veroorzaakt dan wel oploopt? 
De wegbeheerder kan aansprakelijk gesteld worden op grond van artikel 6:174 BW voor schade die de 
reguliere auto oploopt dan wel veroorzaakt als gevolg van een gebrekkige weg. In lid 2 van artikel 6:174 
BW is opgenomen dat de aansprakelijkheid van de openbare wegen op het overheidslichaam rust dat 
moet zorgen dat de weg in goede staat verkeert; te weten de wegbeheerder. In artikel 6:174 BW wordt 
gesproken over de eisen die men in de gegeven omstandigheden mag stellen aan de weg. Of de 
wegbeheerder aansprakelijk gesteld kan worden, is dus afhankelijk van het geval. De rechter hanteert 
wel een aantal richtlijnen om vast te stellen of de wegbeheerder aansprakelijk is. Deze richtlijnen 
komen voort uit verschillende arresten zoals het Kelderluikarrest en het Wilnis arrest. Tevens dient voor 
de aansprakelijkheid van de wegbeheerder rekening gehouden te worden met de maatstaf uit het 
Ferwerderadeel arrest. Tevens kan de rechter gebruik maken van de richtlijnen uit het vakgebied. Zo 
worden CROW-richtlijnen in de rechtspraak gebruikt om te bepalen of de weg aan de algemene eisen 
voldoet. Deze richtlijnen zijn niet per definitie doorslaggevend, maar kunnen bijdragen aan de invulling 
van de open norm. 
 
Wanneer de wegbeheerder niet aansprakelijk gesteld kan worden op grond van artikel 6:174 BW, dan 
biedt mogelijk de onrechtmatige daad van artikel 6:162 BW uitkomst. Voor aansprakelijkheid op grond 
van de onrechtmatige daad is vereist dat er sprake is van een onrechtmatige gedraging, toerekening, 
schade en causaal verband. Tevens dient aan het relativiteitsvereiste te zijn voldaan. Met betrekking tot 
het vaststellen van de onrechtmatige gedraging kunnen wederom de criteria uit het Kelderluikarrest 
toegepast worden. Voor beide artikelen geldt dat de wegbeheerder eventueel een beroep zou kunnen 
doen op de rechtvaardigingsgronden. Deze rechtvaardigingsgronden zijn overmacht, noodweer, 
uitvoering van een wettelijk voorschrift, bevoegd gegeven ambtelijk bevel, zaakwaarneming, 
toestemming en ongeschreven rechtvaardigingsgronden.  
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Hoofdstuk 4: Bestuurder van de zelfrijdende auto 
In  dit  hoofdstuk  staat  de  deelvraag  ‘Wie of wat is in het kader van aansprakelijkheid als bestuurder van 
de zelfrijdende auto SAE level 3 – 4  aan  te  merken?’  centraal.  Het  is  van  belang  om  te  bepalen  wie  de  
bestuurder is van de zelfrijdende auto, omdat het Verdrag inzake het wegverkeer (ook bekend als het 
Verdrag van Wenen) in artikel 8 heeft opgenomen dat ieder voertuig een bestuurder dient te hebben. 
Door middel van een amendement111 van 23 maart jl. is het niet verplicht dat de bestuurder te allen 
tijde zijn handen aan het stuur heeft, maar de bestuurder wordt geacht te allen tijde controle te 
hebben over de auto. In geval van schade is het van belang voor het slachtoffer of benadeelde om te 
weten wie zij aan kunnen spreken voor de schade.  
 
In dit hoofdstuk wordt gestart met een korte herhaling van in  welke  mate  de  ‘bestuurder’  betrokken is 
bij het rijden in een zelfrijdende auto SAE level 3 – 4 en wordt de relevante wet- en regelgeving 
aangehaald. Vervolgens wordt de situatie van de zelfrijdende auto vergeleken met de automatische 
piloot in vliegtuigen en het aansturen van een paard en wagen door de koetsier. Tevens worden de 
visies van een verzekeringsadviseur uit Engeland, twee hoogleraren van de Universiteit Tilburg en 
autofabrikant Volvo weergegeven. Daarnaast wordt gekeken naar hoe andere landen omgaan met het 
begrip bestuurder in relatie tot de zelfrijdende auto. Vervolgens is er een paragraaf opgenomen over de 
redelijkheid en billijkheid. De procedurele gevolgen voor het slachtoffer met betrekking tot de vraag 
wie of wat de bestuurder van de zelfrijdende is, wordt kort weergegeven. Afgesloten wordt met een 
conclusie waar de deelvraag zo goed mogelijk beantwoord zal worden.  
 
4.1 De mate van het besturen van de zelfrijdende auto SAE level 3 – 4  
In hoofdstuk twee is reeds de werking van de zelfrijdende auto SAE level 3 – 4 uitgewerkt. Voor dit 
hoofdstuk is het van belang om nogmaals stil te staan bij de betrokkenheid van de bestuurder bij het 
uitvoeren van de rijtaken. Zoals aangegeven in hoofdstuk twee, is het verschil tussen SAE level 3 en SAE 
level 4 zeer minimaal. Derhalve zullen deze levels ook in dit hoofdstuk in een adem genoemd worden.  
 
De zelfrijdende auto SAE level 3 – 4 is in staat om bepaalde rijtaken van de bestuurder over te nemen. 
Echter, in tegenstelling tot de zelfrijdende auto SAE level 5, is de bestuurder nog wel in staat om in te 
grijpen wanneer dat nodig is. De auto kan zelf aangeven wanneer de bestuurder de rijtaak over moet 
nemen, maar de bestuurder kan er ook zelf voor kiezen om de rijtaak over te nemen. De zelfrijdende 
auto SAE level 3 – 4 is dus nog wel uitgerust met een stuur en pedalen.  
 
Het risico van de zelfrijdende auto is dat bestuurders minder oplettend zijn wanneer zij minder rijtaken 
uit moeten voeren. Verschillende wetenschappers hebben onderzoeken gedaan naar de menselijke 
gedraging  met  betrekking  tot  zelfrijdende  auto’s.  Bij  het  gebruik  van  adaptive  cruise  control  kwam  al  
naar voren dat een derde van de bestuurders niet meer in staat waren om in korte tijd de controle van 
de auto over te nemen om een botsing te voorkomen. Daarnaast bleek dat de concentratie van de 
bestuurders af nam op het moment dat de auto meer rijtaken overneemt. Bij piloten die de 
automatische piloot gebruiken is dezelfde afgenomen concentratie waargenomen112. Juist deze 
afgenomen concentratie, kan leiden tot een discussie over de vraag wie als bestuurder aangemerkt kan 
worden. Wanneer de menselijke bestuurder van de zelfrijdende auto niet meer oplet omdat de auto 
zelf rijdt, is het dan nog wel redelijk om de menselijke bestuurder in dat geval aansprakelijk te stellen.  
  
4.2 Wet- en regelgeving 
In dit onderzoek staat het Burgerlijk Wetboek centraal, maar ook in andere wet- en regelgeving zijn 
bepalingen opgenomen met betrekking tot de bestuurder van een voertuig. In de begripsbepaling van 
artikel  1  lid  1  sub  n  WVW  is  opgenomen  dat  de  bestuurder  van  een  motorrijtuig  degene  is  “die het 
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motorvoertuig bestuurt of die, overeenkomstig de bij algemene maatregel van bestuur gestelde 
voorwaarde, wordt geacht het motorrijtuig  onder  zijn  onmiddellijk  toezicht  te  doen  besturen”. Hierbij 
kan afgevraagd worden wat onder het begrip besturen en te doen besturen verstaan wordt. 
 
In het tweede lid van artikel 185 WVW is het volgende opgenomen: “De eigenaar of houder die het 
motorrijtuig niet zelf bestuurt, is aansprakelijk voor de gedragingen van degene door wie hij dat 
motorrijtuig doet of laat rijden.”  Dit  suggereert  dat  ondanks  dat  de  zelfrijdende  auto  zelf  rijdt,  de  
eigenaar aansprakelijk blijft voor het gedrag van de auto. Let wel, dit is met uitzondering van schade 
door een motorrijtuig toegebracht aan loslopende dieren, een ander motorrijtuig in beweging of aan 
personen en zaken die daarmee worden vervoerd113. De situatie van een aanrijding van een zelfrijdende 
auto met een reguliere auto valt dus niet onder het bereik van dit wetsartikel. Daarnaast is er in artikel 
19 RVV opgenomen dat de bestuurder te allen tijde het voertuig tot stilstand moet kunnen krijgen 
binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is. Dit impliceert dat de 
menselijke bestuurder te allen tijde moet kunnen ingrijpen.  
 
4.3 Vergelijkende situaties 
4.3.1 Piloten 
In eerste instantie klinkt het vreemd om een zelfrijdende auto te vergelijken met de luchtvaart. Echter, 
uit onderzoek blijkt dat naar schatting 90% van de tijd de menselijke piloot niet zelf vliegt, maar dat de 
automatische piloot ingeschakeld is114. In principe kan de piloot de controle weer overnemen van de 
automatische piloot wanneer hij dat wenst. Daarnaast wordt van de piloot verwacht dat hij ingrijpt 
wanneer de automatische piloot niet goed functioneert. In de luchtvaart is het zo geregeld dat de piloot 
te allen tijde met het vliegen bezig moet zijn. Wanneer het vliegtuig op de automatische piloot vliegt, 
moet de piloot alsnog te allen tijde opletten. De vraag wie er vliegt wanneer de automatische piloot is 
ingeschakeld, is dus niet aan de orde binnen de luchtvaart115. De piloot blijft aansprakelijk116.  
 
4.3.2 Paard en wagen 
Wellicht ligt het antwoord op de vraag wie de bestuurder is van de zelfrijdende auto niet in de huidige 
techniek of de toekomst, maar juist in het verleden. Een van de eerste vormen van mobiliteit was onder 
andere het vervoer met paard en wagen. Hierbij stuurt de koetsier het paard, maar het paard blijft een 
dier wat anders kan reageren op de opdrachten van de koetsier. Hierbij moet rekening gehouden 
worden met de eigen energie en de onberekenbaarheid van het paard. Met de eigen energie wordt 
bedoeld dat het dier vanuit eigen beweging de schade heeft aangericht, dus niet in opdracht van de 
koetsier117. De aansprakelijkheid voor schade aangericht door dieren is opgenomen in artikel 6:179 BW 
en is een risico aansprakelijkheid. Dit betekent dat de bezitter van het dier aansprakelijk is voor schade 
die het dier aanricht118. Net als een dier, kan de zelfrijdende auto zelf beslissingen nemen. Eigenlijk 
heeft de zelfrijdende auto ook wel een eigen energie, immers hij anticipeert op zijn omgeving. 
Redenerend naar analogie van de risico aansprakelijkheid van bestuurders van paard en wagen, zou dit 
betekenen dat de bestuurder van de zelfrijdende auto aansprakelijk is voor de schade die de 
zelfrijdende auto veroorzaakt. De aansprakelijkheid met betrekking tot de zelfrijdende auto kan (nog) 
niet onder hetzelfde wetsartikel geplaatst worden, immers de auto is geen dier. Wellicht kan het 
wetsartikel met betrekking tot de aansprakelijkheid voor dieren als voorbeeld dienen voor het opstellen 
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van een wetsartikel voor de zelfrijdende auto, mits de wetgever voor deze vorm van aansprakelijkheid 
kiest.  
 
4.4 Verschillende invalshoeken uit de literatuur 
4.4.1 Beredenering van Scott Pendry, verzekeringsadviseur uit Engeland 
Volgens Scott Pendry, adviseur van Association of British Insurers, blijft de bestuurder aansprakelijk ook 
al wordt de auto steeds zelfstandiger. Hij geeft aan dat zolang de bestuurder in kan grijpen, hij 
aansprakelijk zal blijven. Volgens hem zal dit pas veranderen wanneer de bestuurder helemaal niet 
meer in kán grijpen, zoals bij een SAE level 5 auto. Scott Pendry is van mening dat de aansprakelijkheid 
over dient te gaan naar de producent op het moment dat de auto volledig automatisch rijdt zonder enig 
ingrijpen van de bestuurder. De verantwoordelijkheid voor het rijden ligt dan compleet bij de 
zelfrijdende auto en niet meer bij de bestuurder. Op het moment dat de zelfrijdende auto de taak van 
de bestuurder heeft overgenomen en de bestuurder andere dingen kan gaan doen, vindt Scott Pendry 
dat de bestuurder niet langer als bestuurder aangemerkt kan worden. Scott Pendry is van mening dat 
vanaf het moment dat de bestuurder niet meer fysiek rijdt en niet meer in staat is om in te grijpen, de 
software van de auto en/of de autoproducent bestuurder is geworden119.  
 
4.4.2 Beredenering van Eric Tjong Tjin Tai & Sanne Boesten, hoogleraren Universiteit Tilburg 
Eric Tjong Tjin Tai en Sanne Boesten, beide hoogleraren aan de Universiteit van Tilburg, geven in hun 
artikel  ‘Aansprakelijkheid,  zelfrijdende  auto’s  en  andere  zelfbesturende  objecten’  in  het  Nederlands  
Juristenblad aan dat zij de term zelfrijdende auto misleidend vinden. Volgens deze hoogleraren is er 
helemaal geen sprake van een discussie rondom de vraag wie de bestuurder is, aangezien de 
bestuurder altijd nog enige mate van controle over de auto heeft. De zelfrijdende auto’s  SAE  level  3  – 4 
zijn nog altijd voorzien van een stuur en pedalen waar de bestuurder gebruik van kan maken. Volgens 
de hoogleraren is daarom duidelijk dat de bestuurder ook daadwerkelijk bestuurder blijft. Ook 
zelfrijdende  auto’s  SAE  level  5  hebben  nog altijd een bestuurder volgens Eric Tjong Tjin Tai en Sanne 
Boesten.  Hierover  zeggen  ze:  ‘Zelfs als een zelfrijdende auto stadium 5 bereikt heeft en bijvoorbeeld 
geen stuur zou hebben, zal de auto toch op aangeven van de inzittende moeten kunnen stoppen, 
bijvoorbeeld voor een plaspauze of indien een inzittende plotseling ziek wordt. Er is dus altijd enige 
ruimte voor menselijke interventie.’   
 
Met betrekking tot aansprakelijkheid op grond van de onrechtmatige daad, spreken ze over een nalaten 
en niet zozeer over een doen. Ze geven hiervoor twee gronden, namelijk: 

1. De bestuurder had niet de zelfrijdende auto in gang mogen zetten, althans niet zonder nadere 
maatregelen, die hij achterwege heeft gelaten;  

2. De bestuurder heeft in de concrete situatie nagelaten in te grijpen terwijl hij dat wel kon en 
moest doen.  

Bij de eerste grond motiveren ze dat er in de literatuur snel vanuit wordt gegaan dat het niet 
onrechtmatig kan zijn om in een zelfrijdende auto te gaan rijden zodra deze op de weg wordt 
toegestaan. Zij vinden dit een onjuiste interpretatie. Wanneer de zelfrijdende auto publiekrechtelijk 
wordt toegestaan, hoeft dit niet hetzelfde te betekenen voor het privaatrecht. Zij schetsen hierbij de 
situatie waarbij de bestuurder heeft nagelaten om bepaalde maatregelen te nemen zoals het updaten 
van de software of om te gaan rijden ondanks dat een redelijk handelend persoon had kunnen weten 
dat het onverantwoord was om met een zelfrijdende auto de weg op te gaan. Zoals bijvoorbeeld in 
geval van zware neerslag, sneeuw of ijzel. 
 
Met betrekking tot de tweede grond motiveren Tjong Tjin Tai en Boesten dat een dergelijke grond 
relatief eenvoudig toe te passen is in concrete situaties. Daarbij vermoeden zij dat de rechter toch 
enigszins streng zal zijn tegenover de bestuurder wanneer hij te laat is met ingrijpen. Daarentegen dient 
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er wel rekening gehouden te worden dat het lastig kan zijn voor de bestuurder om abrupt in te grijpen 
en daarbij adequaat te reageren. Het zal daarom volgens de hoogleraren van belang blijven dat de 
bestuurder altijd enige mate van oplettendheid hanteert120.  
 
4.4.3 Beredenering autofabrikant Volvo 
De autofabrikant Volvo geeft aan op zijn website dat op het moment dat de auto op de autonome 
modus staat, Volvo de aansprakelijkheid op zich neemt. Hiermee zegt Volvo impliciet dat wanneer de 
menselijke bestuurder zelf rijdt, hij zelf aansprakelijk is. Wanneer de automatische modus wordt 
ingeschakeld is de menselijke bestuurder niet langer bestuurder, maar dan is de autofabrikant de 
bestuurder. De uitspraak van Volvo lijkt gebaseerd te zijn op de productaansprakelijkheid van artikel 
6:185  BW.  Bij  navraag  over  de  invulling  van  hun  uitspraak  zegt  Volvo  het  volgende:  ‘Uiteraard wordt de 
verantwoording genomen voor ongevallen welke een oorzaak zijn van het falen van het zelfrijdende 
systeem, niet door versleten banden, als men zelf rijdt of anderszins. Dit is inderdaad een risico welke 
Volvo als fabrikant naar zich toe haalt.121’ Tevens blijkt uit de visie van Volvo dat zij verwachten dat de 
ongevallen in het verkeer drastisch zullen afnemen met de komst van de zelfrijdende auto. Sterker nog, 
de  visie  van  Volvo  is:  ‘In 2020 zal niemand meer overlijden of ernstig gewond raken in een nieuwe 
Volvo’122.  
 
4.5 Hoe is het in het buitenland geregeld? 
4.5.1 Verenigde Staten 
In februari dit jaar heeft The National Highway Traffic Safety Administration in de Verenigde Staten 
aangegeven dat zij de software van de google auto als bestuurder aan zullen merken in het kader van 
de aansprakelijkheid123. Dit betekent dat wanneer de google auto zelfstandig rijdt, de software, dus 
google, aansprakelijk is wanneer de auto schade berokkent. Daarnaast betekent dit ook dat in de 
google auto niet langer een bestuurder hoeft te zitten, de auto zou zich zelf mogen verplaatsen 
wanneer hij de opdracht krijgt.  
 
4.5.2 Engeland 
In een rapport uitgegeven door het Engelse ministerie van transport (Department for Transport), wordt 
een aantal mogelijkheden aangedragen voor de term bestuurder. Een zelfrijdende auto welke is 
uitgerust met een bestuurderstoel, een stuur en pedalen, respectievelijk SAE level 3 – 4, houdt een 
menselijke bestuurder. Deze menselijke bestuurder zal aansprakelijk blijven ook al rijdt de zelfrijdende 
auto zelf. Pas wanneer de auto niet meer is uitgerust met een stuur en pedalen, zal de 
aansprakelijkheid mogelijk verschuiven. Dit is echter nog niet in de wet opgenomen124. 
 
4.5.3 Zweden 
Het Zweedse ministerie van transport maakt in haar rapport een duidelijk onderscheid in zelfrijdende 
auto’s  SAE  level  3  en  SAE  level  4.  Met  betrekking  tot  zelfrijdende  auto’s  SAE  level  3  zijn  zij  van  mening  
dat er geen problemen zullen zijn rondom de vraag wie de bestuurder is. Volgens de aangestelde 
werkgroep is de Zweedse wetgeving geschikt voor zelfrijdende  auto’s  SAE  level  3.  Met  betrekking  tot  de  
zelfrijdende auto SAE level 4, verwachten zij wel onduidelijkheid omtrent de bestuurder. Daarbij 
verwachten ze dat een rechter zwaar zal wegen aan het feit of de bestuurder nog de mogelijkheid heeft 
om in te grijpen. Echter, vanwege het verwachte afnemende aantal verkeersongevallen, is de 
werkgroep van mening dat er minder rechtszaken zullen komen met betrekking tot verkeersongevallen. 
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Wie de bestuurder is van de zelfrijdende auto SAE level 4 wordt niet nader gespecificeerd in het 
rapport125.  
 
4.6 Redelijkheid en billijkheid 
Ten slotte kan er nog stilgestaan worden bij de redelijkheid en billijkheid. In artikel 6:2 lid 2 BW is 
opgenomen dat een geldende regel niet van toepassing is wanneer in de gegeven omstandigheden naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid dit onaanvaardbaar zou zijn. Dit geeft de rechter de ruimte 
om te bepalen dat wellicht de aansprakelijkheid niet bij de menselijke bestuurder, producent of 
wegbeheerder neergelegd kan worden, omdat dat mogelijk onredelijk zou zijn.  
 
De wegbeheerder is belast met het onderhoud en het aanleggen van wegen. Uiteraard wordt van de 
wegbeheerder verwacht dat hij dit zo goed mogelijk doet. Stel dat zich de situatie voordoet waarbij de 
belijning van een provinciale weg enigszins vervaagt is. De menselijke bestuurders hebben hier geen 
last van, immers de lijn is nog wel zichtbaar en zij weten waar zij zich op de weg bevinden. Stel dat de 
zelfrijdende auto door het vervagen van de belijning te ver naar links begint te rijden. Een 
tegemoetkomende auto ziet te laat dat de zelfrijdende auto deels op zijn rijstrook rijdt en hij raakt de 
zelfrijdende auto. De gevolgen hiervan kunnen zeer ernstig zijn. Kan de wegbeheerder dan 
aansprakelijk gesteld worden, omdat de belijning niet voldeed aan de eisen? Of is dit onredelijk? De 
rechter kan hier de afweging maken of dit risico bij de wegbeheerder hoort te liggen of wellicht bij de 
bestuurder van de zelfrijdende auto. In het volgende hoofdstuk wordt hier nader op ingegaan.  
 
Hetzelfde geldt voor de producent van de zelfrijdende auto; de autofabrikanten en andere technische 
bedrijven hebben de zelfrijdende auto gerealiseerd. Zij hebben geavanceerde technieken bedacht en 
ontwikkeld om de auto zelf te laten rijden. Hierin hebben zij zelf alsmede overheden en private partijen 
geïnvesteerd. Derhalve kan er stilgestaan worden bij de vraag of het redelijk is om de autofabrikanten 
aansprakelijk te stellen voor een dergelijke situatie als hierboven geschetst. Zij proberen immers 
tegemoet te komen aan de vraag vanuit de markt.  
 
4.7 Procedurele gevolgen 
Daarnaast dient er aandacht te zijn voor de gevolgen van het vaststellen van de bestuurder. Wanneer 
er een ongeval plaatsvindt en het slachtoffer wil zijn schade verhalen, dan dient wel duidelijk te zijn bij 
wie het slachtoffer terecht kan. Hoe weet het slachtoffer dat op het moment van de aanrijding dat de 
auto zelfstandig reed en dat hij dus de producent aan moet spreken? Als het slachtoffer überhaupt de 
producent dient aan te spreken. Daarbij moet er ook rekening gehouden worden met het feit dat de 
zelfrijdende auto uit allerlei geavanceerde systemen bestaat. Voor het slachtoffer is het niet mogelijk 
om te achterhalen welk systeem precies de fout heeft veroorzaakt. Wellicht past hier de oplossing zoals 
voortvloeit uit het DES-dochters126 arrest wanneer het slachtoffer de producent aansprakelijk wil 
stellen. Beredenerend naar analogie van het DES-dochters arrest kan het slachtoffer een van de 
producenten aanspreken en deze zal het zelf verder moeten regelen met de (andere) producenten of 
de eventuele de software ontwikkelaars. Daarbij dient het slachtoffer aan te tonen dat de producent 
die zij aansprakelijk stelt ook daadwerkelijk de zelfrijdende auto in het verkeer heeft gebracht en dat er 
meerdere producenten bij betrokken waren. Daarnaast dient het slachtoffer aan te tonen dat zij schade 
heeft opgelopen door de zelfrijdende auto, maar dat niet duidelijk is van welk systeem de schade 
afkomstig was.  
 
Bij het eventuele toekennen van een schadevergoeding, kan de rechter deze afstemmen op de mate 
van betrokkenheid bij het veroorzaken van de schade. De rechter zal dan toetsen aan de 
omstandigheden van het geval en kan aan de hand daarvan vaststellen in hoeverre een ieder zijn 
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schade dient te dragen127. In het kader van de zelfrijdende auto kan dit van belang zijn; de rechter kan 
er rekening mee houden dat de zelfrijdende auto zelf reed en daardoor de schadevergoeding anders 
vaststellen.  
 
4.8 Conclusie 
Deelvraag 3: Wie of wat is in het kader van aansprakelijkheid als bestuurder van de zelfrijdende 
auto SAE level 3 – 4 aan te merken?  
De zelfrijdende auto SAE level 3 – 4 is in staat om bepaalde rijtaken van de bestuurder over te nemen. 
Echter, in tegenstelling tot de zelfrijdende auto SAE level 5, is de bestuurder nog wel in staat om in te 
grijpen wanneer dat nodig is. De auto kan zelf aangeven wanneer de bestuurder de rijtaak over moet 
nemen, maar de bestuurder kan er ook zelf voor kiezen om de rijtaak over te nemen. De zelfrijdende 
auto SAE level 3 – 4 is dus nog wel uitgerust met een stuur en pedalen.  
 
In de wet is niet opgenomen wie of wat als bestuurder aangemerkt kan worden van de zelfrijdende 
auto. In artikel 1 lid 1 sub n WVW is opgenomen dat de bestuurder degene is die het motorrijtuig 
bestuurt of onder zijn toezicht doet besturen. Artikel 185 lid 2 WVW suggereert dat ondanks dat de 
zelfrijdende auto zelf rijdt, de eigenaar aansprakelijk blijft voor het gedrag van de auto. Dit is met 
uitzondering van schade door een motorrijtuig toegebracht aan loslopende dieren, een ander 
motorrijtuig in beweging of aan personen en zaken die daarmee worden vervoerd. Artikel 19 RVV geeft 
aan dat de bestuurder te allen tijde het voertuig tot stilstand moet kunnen krijgen binnen de afstand 
waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is. Kortom, de wet geeft enkele handvaten, 
maar de vraag is of deze passen bij het karakter van de zelfrijdende auto.  
 
Naast het raadplegen van de wet, kan er naar vergelijkbare situaties gekeken worden zoals de 
automatische piloot in vliegtuigen of een koetsier van een paard met wagen. De vraag wie er vliegt 
wanneer de automatische piloot is ingeschakeld, is niet aan de orde binnen de luchtvaart. De piloot 
blijft aansprakelijk. Wanneer dit toegepast wordt op de zelfrijdende auto, betekent dit dat de 
bestuurder van de zelfrijdende auto aansprakelijk blijft op het moment dat deze schade berokkent. Met 
betrekking tot het vervoer met paard en wagen is de aansprakelijkheid voor schade aangericht door 
dieren in artikel 6:179 BW te vinden. Hierin is opgenomen dat de bezitter van het dier aansprakelijk is 
voor schade die het dier aanricht. Hierbij wordt rekening gehouden met de onberekenbaarheid en 
eigen energie van het dier. Net als een dier, kan de zelfrijdende auto zelf beslissingen nemen. 
Redenerend naar analogie van de risico aansprakelijkheid van bestuurders van paard en wagen, zou dit 
betekenen dat de bestuurder van de zelfrijdende auto aansprakelijk is voor de schade die de 
zelfrijdende auto veroorzaakt.  
 
Volgens Scott Pendry, adviseur van Association of British Insurers, blijft de bestuurder aansprakelijk ook 
al wordt de auto steeds zelfstandiger. Hij geeft aan dat zolang de bestuurder in kan grijpen, hij 
aansprakelijk zal blijven. Volgens hem zal dit pas veranderen wanneer de bestuurder helemaal niet 
meer in kán grijpen, zoals bij een SAE level 5 auto. Eric Tjong Tjin Tai en Sanne Boesten, beide 
hoogleraren aan de Universiteit van Tilburg, geven aan dat er helemaal geen sprake is van een discussie 
rondom de vraag wie de bestuurder is, aangezien de menselijke bestuurder altijd nog enige mate van 
controle over de auto heeft. Met betrekking tot aansprakelijkheid op grond van de onrechtmatige daad, 
spreken ze over een nalaten en niet zozeer over een doen. Daarbij dient wel rekening gehouden te 
worden met het gegeven dat het lastig kan zijn voor de bestuurder om abrupt in te grijpen en daarbij 
adequaat te reageren. Het zal daarom volgens Eric Tjong Tjin Tai en Sanne Boesten van belang blijven 
dat de bestuurder altijd enige mate van oplettendheid hanteert. De autofabrikant Volvo geeft aan dat 
op het moment dat de auto op de autonome modus staat, Volvo de aansprakelijkheid op zich neemt. 
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Wanneer de automatische modus wordt ingeschakeld is de menselijke bestuurder niet langer 
bestuurder, maar dan is de autofabrikant de bestuurder en dan ook aansprakelijk.  
 
In de Verenigde Staten heeft The National Highway Traffic Safety Administration aangegeven dat zij de 
software van de google auto als bestuurder aan zullen merken in het kader van de aansprakelijkheid. 
Dit betekent dat wanneer de google auto zelfstandig rijdt, de software, dus google, aansprakelijk is 
wanneer de auto schade berokkent. Het rapport van het Engelse ministerie van transport geeft een 
aantal mogelijkheden voor de term bestuurder. Een zelfrijdende auto welke is uitgerust met een 
bestuurderstoel, een stuur en pedalen, respectievelijk SAE level 3 – 4, houdt een menselijke bestuurder. 
Deze menselijke bestuurder zal aansprakelijk blijven ook al rijdt de zelfrijdende auto zelf. Het Zweedse 
ministerie  van  transport  maakt  in  haar  rapport  een  duidelijk  onderscheid  in  zelfrijdende  auto’s  SAE  level  
3  en  SAE  level  4.  Met  betrekking  tot  zelfrijdende  auto’s  SAE  level  3  zijn  zij  van  mening  dat  er  geen  
problemen zullen zijn rondom de vraag wie er bestuurder is. Met betrekking tot de zelfrijdende auto 
SAE level 4, verwachten zij wel onduidelijkheid omtrent de bestuurder. Daarbij verwachten ze dat een 
rechter zwaar zal wegen aan het feit of de bestuurder nog de mogelijkheid heeft om in te grijpen. Wie 
de bestuurder is van de zelfrijdende auto SAE level 4 wordt niet nader gespecificeerd in het rapport.  
 
In artikel 6:2 BW is in lid 2 opgenomen dat een geldende regel niet van toepassing is wanneer in de 
gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid dit onaanvaardbaar zou zijn. 
Dit geeft de rechter de ruimte om te bepalen dat wellicht de aansprakelijkheid niet bij de menselijke 
bestuurder, producent of wegbeheerder neergelegd kan worden, omdat dat mogelijk onredelijk zou 
zijn. De maatstaven van redelijkheid en billijkheid zouden ook een rol kunnen spelen in een proces 
omtrent de aansprakelijkheid met betrekking tot de zelfrijdende auto. In geval van een rechtszaak heeft 
de rechter de mogelijkheid om de schadevergoeding vast te stellen naar maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid alsmede de bijdrage aan de schade van beide partijen.  
 
Om de vraag wie of wat is de bestuurder van de zelfrijdende auto SAE level 3 – 4 te kunnen 
beantwoorden, is in de wet en de literatuur gezocht. Helaas voorziet de wet niet in een antwoord op 
deze deelvraag, maar door het raadplegen van literatuur kan er toch enigszins een antwoord 
geformuleerd worden. De literatuur keek met name naar de situatie of de menselijke bestuurder of de 
producent aansprakelijk is voor de schade veroorzaakt door de zelfrijdende auto. Voor het overzicht 
kunnen de volgende conclusies getrokken worden:  

Bron Wie of wat is aansprakelijk?  
Wet- en regelgeving Geen antwoord 
Vergelijk automatische piloot Menselijke bestuurder blijft aansprakelijk 
Vergelijk paard en wagen Menselijke bestuurder blijft aansprakelijk 
Scott Pendry Menselijke bestuurder blijft aansprakelijk 
Eric Tjong Tjin Tai en Sanne Boesten Menselijke bestuurder blijft aansprakelijk 
Autoproducent Volvo Autoproducent is aansprakelijk 
Verenigde Staten Mogelijk is de autoproducent aansprakelijk 
Engeland Menselijke bestuurder blijft aansprakelijk 
Zweden Menselijke bestuurder blijft aansprakelijk bij SAE level 3. 

SAE level 4 nog onduidelijk 
 
Concluderend uit de bovenstaande opsomming, kan gezegd worden dat tot nu toe de menselijke 
bestuurder aansprakelijk blijft in het geval dat de zelfrijdende auto schade berokkent. De mens is 
derhalve aan te merken als zijnde de bestuurder van de zelfrijdende auto, ook al rijdt de auto zelf. In de 
toekomst  zal  deze  beredenering  wellicht  herzien  worden.  Immers,  bij  auto’s  van  SAE  level  5  kan  de  
menselijke bestuurder mogelijk niet meer ingrijpen. Ik verwacht dat er altijd een noodknop in de auto 
aanwezig zal zijn. De vraag is dan of er dan nog sprake is van controle van de menselijke bestuurder 
over de zelfrijdende auto wanneer hij geen stuur of pedalen heeft, maar slechts één noodknop. 
  



Hoofdstuk 5: Vereisten opstal ex. artikel 6:174 BW  
In  dit  hoofdstuk  staat  de  deelvraag  ‘Wat zijn de vereisten op grond van artikel 6:174 BW voor 
aansprakelijkheid van de wegbeheerder in geval van schade opgelopen of veroorzaakt door de 
zelfrijdende auto SAE level 3 – 4?’  centraal.  In  hoofdstuk  drie is reeds een uitleg gegeven van de 
aansprakelijkheid van de wegbeheerder op grond van artikel 6:174 BW en 6:162 BW met betrekking tot 
een reguliere auto. In dit hoofdstuk wordt nader op de artikelen ingegaan. Hierbij staat artikel 6:174 
BW centraal. De vereisten waar een opstal aan dient te voldoen conform artikel 6:174 BW zal verder 
toegespitst worden op de zelfrijdende auto en wat deze eist van de wegindeling. Gestart zal worden 
met een uitleg met betrekking tot de omstandigheden die de zelfrijdende auto nodig heeft om 
autonoom te kunnen rijden. Hierbij wordt stilgestaan bij de huidige infrastructuur alsmede het 
wegontwerp van de toekomst. Vervolgens zullen de criteria zoals geformuleerd in hoofdstuk drie 
toegepast worden op de zelfrijdende auto. Met betrekking tot de tenzij-clausule is artikel 6:162 BW 
meegenomen. Afgesloten wordt met een conclusie.  
 
5.1 Wat heeft de zelfrijdende auto nodig om autonoom te kunnen rijden 
5.1.1 Huidige infrastructuur  
De  heer  Janse  geeft  in  zijn  rapport  ‘Zelfrijdende  voertuigen  – feit  of  fictie’  aan  dat  in  principe  de  
zelfrijdende auto zich aan zal passen aan de huidige infrastructuur. In een interview van Nissan 360 
beaamt executive vice president Andy Palmer van Nissan dat de zelfrijdende auto van Nissan niet 
afhankelijk zal zijn van aanpassing in de huidige infrastructuur128.  Echter, om zijn weg te kunnen vinden 
heeft de zelfrijdende auto wel actuele informatie nodig in zijn wegenkaarten. Janse geeft aan dat de 
auto moet weten waar de weg ligt, wat de straatnaam is, welke voertuigtypen zijn toegestaan per weg, 
wat de rijrichting is van de weg, de wegclassificatie van de weg om de juiste route te berekenen, de 
wegkenmerken zoals maximale snelheid per weg, de locatie van verkeersvoorzieningen zoals 
verkeersborden en verkeerslichten, realtime informatie over files en wegwerkzaamheden en actuele 
maximumsnelheden in tijdelijke situaties129. 
 
In principe wordt de zelfrijdende auto zo ontwikkeld dat deze in onze huidige infrastructuur autonoom 
kan rijden. Echter, volgens VVD-kamerlid Barbara Visser is het wel van belang dat er aanpassingen 
komen  in  de  infrastructuur.  Zij  zegt:  “Als je het hebt over auto's die met elkaar en met de weg moeten 
gaan communiceren, red je het niet met de ouderwetse matrixborden”.  In  het  artikel  ‘Schultz moet geld 
pompen  in  zelfrijdende  auto’  van  BNR  staat  een  duidelijke  oproep  van  minister  Schultz  en  Visser:  “ga zo 
snel mogelijk kijken wat er mogelijk is en reserveer geld om dit soort infrastructurele maatregelen te 
financieren. Straks hebben we de wetgeving klaar, zijn we koploper, maar moeten we concluderen dat 
het in de praktijk nog niet kan, omdat de infrastructuur nog niet op orde is.130" Welke aanpassingen in 
de infrastructuur vereist zijn, dient nader onderzocht te worden131.  
 
5.1.2 Wegontwerp van de toekomst 
Tijdens Intertraffic op 8 april jl. is stilgestaan bij het wegontwerp van de toekomst. Hieruit bleek dat 
tijdens  de  overgangsfase  naar  zelfrijdende  auto’s,  rekening  gehouden  moet  worden  met  een  duidelijke  
verkeerssituatie voor de reguliere auto alsmede de zelfrijdende auto. Wanneer er meer zelfrijdende 
auto’s  zijn  en  wanneer  deze  connected  of  coöperatief  gaan  rijden,  zouden  veel  bewegwijzering  en  
matrixborden langs de wegen verwijderd kunnen worden132. Ook de heer Blom ziet een zogenaamde 
win-win situatie. Tijdens het (telefonische) gesprek op 20 april jl. gaf de heer Blom aan dat er reeds veel 
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systemen binnen de huidige infrastructuur gebruikt worden, zoals systemen in bestaande 
verkeerslichten. Deze technieken kunnen meerdere functies hebben, zoals het detecteren van 
vrachtauto’s  en  deze  groen  geven ter bevordering van het milieu alsmede het detecteren van een 
zelfrijdende auto en deze ook voorzien van een optimale doorstroom. Uiteindelijk zal dit financiële 
voordelen opleveren, omdat er in de toekomst minder tot geen verkeersborden meer geplaatst hoeven 
worden133.  
  
5.2 Toepassing artikel 6:174 BW op de zelfrijdende auto 
In hoofdstuk drie is artikel 6:174 BW uitgelegd. Hieronder zal het artikel nader toegepast worden op de 
zelfrijdende auto. Aangezien er nog geen jurisprudentie voor de zelfrijdende auto beschikbaar is, zal 
jurisprudentie naar analogie beredeneerd worden.  
 
5.2.1 De bezitter van een opstal  
Artikel 6:174 lid 1 BW: De bezitter van een opstal die niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de 
gegeven omstandigheden mag stellen, en daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert, is, wanneer 
dit gevaar zich verwezenlijkt, aansprakelijk, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou 
hebben ontbroken indien hij dit gevaar op het tijdstip van het ontstaan ervan zou hebben gekend. 
 
Zoals reeds in hoofdstuk drie is aangegeven, zijn het Rijk, de provincie, de gemeente en de 
waterschappen, samen de wegbeheerders, aansprakelijk voor de weg en haar weginrichting. Met 
betrekking tot de zelfrijdende auto verandert aan de bezitter van de opstal niets.  
 
5.2.2 Een opstal 
Artikel 6:174 lid 1 BW: De bezitter van een opstal die niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de 
gegeven omstandigheden mag stellen, en daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert, is, wanneer 
dit gevaar zich verwezenlijkt, aansprakelijk, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou 
hebben ontbroken indien hij dit gevaar op het tijdstip van het ontstaan ervan zou hebben gekend. 
 
In lid 6 van artikel 6:174 BW is opgenomen dat het weglichaam en de weguitrusting ook onder de 
toepassing van betreffend artikel vallen. In het kader van de zelfrijdende auto verandert in eerste 
instantie niets aan de opstal. Echter, de infrastructurele aanpassingen zullen mogelijk onderdeel 
worden van de inrichting van de weg. De inrichting van de weg staat uit alle voorwerpen die op, naast 
of boven de verkeersbaan zijn aangebracht voor het inrichten van de weg. Wanneer roerende zaken als 
onderdeel van een openbare weg zijn geplaatst, vallen zij ook onder risicoaansprakelijkheid van de 
wegbeheerder. Mochten er sensoren of bakens of anderszins communicatie systemen geplaatst 
worden met als doel het tot stand brengen van communicatie tussen de weg en de zelfrijdende auto, is 
niet ondenkbaar dat deze systemen onderdeel worden van de weginrichting.  
 
5.2.3 De eisen die men in de gegeven omstandigheden mag stellen 
Artikel 6:174 lid 1 BW: De bezitter van een opstal die niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de 
gegeven omstandigheden mag stellen, en daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert, is, 
wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt, aansprakelijk, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige 
afdeling zou hebben ontbroken indien hij dit gevaar op het tijdstip van het ontstaan ervan zou hebben 
gekend. 
 
De wegbeheerder kan aansprakelijk gesteld worden op grond van artikel 6:174 BW wanneer de weg 
niet voldoet aan de eisen die men in de gegeven omstandigheden mag stellen. Daarbij moet de weg 
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een gebrek vertonen134. Voor de vraag of er sprake is van een gebrek, kunnen de kelderluikfactoren, 
Wilnis criteria en omstandigheden uit de wet en rechtspraak toegepast worden. Hieronder zullen alle in 
hoofdstuk drie uitgelegde criteria toegepast worden op de zelfrijdende auto.  
 
Kelderluikfactoren: 

- De mate van waarschijnlijkheid waarmee de niet oplettendheid en de niet voorzichtigheid 
kan worden verwacht; 
Het risico van de zelfrijdende auto is dat bestuurders minder oplettend zijn wanneer zij minder 
rijtaken uit moeten voeren. Verschillende wetenschappers hebben onderzoeken gedaan naar 
de menselijke gedraging met betrekking tot zelfrijdende auto’s.  Bij  het  gebruik  van  adaptive  
cruise control kwam al naar voren dat een derde van de bestuurders niet meer in staat waren 
om in korte tijd de controle van de auto over te nemen om een botsing te voorkomen. 
Daarnaast bleek dat de concentratie van de bestuurders af nam op het moment dat de auto 
meer rijtaken overnam135. Wellicht zou de wegbeheerder in vergelijking tot de reguliere auto 
meer rekening moeten houden met de niet oplettendheid en de niet voorzichtigheid van de 
bestuurders.  

- Aard en omvang van de gevreesde schade (letsel- en zaakschade, vermogensschade en 
immateriële schade);  
In principe is de aard en omvang van de gevreesde schade gelijk aan de aard en omvang van de 
gevreesde schade bij de reguliere auto. Echter, vanwege de uitgebreide technologie in de 
zelfrijdende  auto,  doemen  nieuwe  risico’s  op.  De  nieuwe  risico’s  bij  de  zelfrijdende  auto  zijn  ten  
eerste het uitvallen van de techniek. Ten tweede kan de privacy van de gebruiker in het geding 
komen wanneer de zelfrijdende auto alle gegevens van locaties en gebruikelijke routes 
registreert. Ten slotte doemt ook het risico op dat de zelfrijdende auto gehackt wordt, met alle 
gevolgen van dien136.  

- De waarschijnlijkheid dat deze schade zich als gevolg van bepaald gedrag zal voordoen; 
Stel dat een baken waarmee de zelfrijdende auto communiceert niet goed werkt en deze is aan 
te merken als onderdeel van de weginrichting. Dan kan alsnog betoogt worden dat de 
zelfrijdende auto ook zonder een dergelijk baken zou moeten kunnen functioneren. Zoals bleek 
uit de uitleg van de heer Van der Sande zal de zelfrijdende auto altijd andere weggebruikers en 
objecten ontwijken. Daarbij hanteert de zelfrijdende auto de veiligheid als prioriteit. Wanneer 
de zelfrijdende auto de infrastructuur niet begrijpt, zal deze langzaam rijden of stoppen. De 
menselijke bestuurder wordt dan geacht de rijtaak weer over te nemen. De waarschijnlijkheid 
dat de schade zich als gevolg van een bepaald gedrag zal voordoen, valt niet te voorspellen. Dit 
is afhankelijk van de situatie.  

- De aard van de gedraging; 
Met betrekking tot de aard van de gedraging kan de eerder uitgelegde zorgplicht voor de 
wegbeheerder onder de loep genomen worden. Daarbij kan de maatstaf uit het 
Ferwerderadeel arrest houvast bieden. In het boek van Van Dam wordt deze maatstaf als volgt 
verwoord:  “In dit arrest is in zijn algemeenheid neergelegd dat op de wegbeheerder de 
verplichting rust ervoor te zorgen dat de toestand van het wegdek de veiligheid van personen en 
zaken  niet  in  gevaar  brengt  (…)137” Tevens kan de onrechtmatige daad getoetst worden in het 
kader van de gedraging van de wegbeheerder. De onrechtmatige daad in relatie tot de 
zelfrijdende auto zal nader uitgewerkt worden in paragraaf 4.2.5 met betrekking tot de tenzij-
clausule.  

- De bezwaarlijkheid (voor de potentiële dader) in termen van kosten, tijd en moeite voor het 
nemen van voorzorgsmaatregelen.  
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De te nemen voorzorgsmaatregelen kunnen onder andere bestaan uit het waarschuwen door 
middel van waarschuwingsborden. Aan welke eisen dergelijke waarschuwingen dienen te 
voldoen is nader uitgelegd in het volgende hoofdstuk. Tevens kan met betrekking tot de 
bezwaarlijkheid van de te nemen maatregelen een redelijkheid- en billijkheidstoets 
plaatsvinden. In artikel 6:2 lid 2 BW is opgenomen dat een geldende regel niet van toepassing is 
wanneer in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid dit 
onaanvaardbaar zou zijn. Dit geeft de rechter de ruimte om te bepalen of de te nemen 
maatregelen onredelijk bezwarend zijn.  

 
Wilnis criteria:  

- Beleidsvrijheid en de financiële middelen van de wegbeheerder;  
De overheid heeft een publiekrechtelijke taak om te zorgen voor de openbare wegen. Daarbij 
heeft de overheid de vrijheid om te beslissen wanneer en waar onderhoud gepleegd moet 
worden. De wegbeheerders die onderdeel zijn van de overheid worden geacht de financiële 
middelen zo goed mogelijk in te zetten, waarbij veiligheid van de weg voorop staat. De keuzes 
die de wegbeheerder maakt in het kader van het beleid van de openbare wegen, kunnen door 
de rechter slechts heel terughoudende getoetst worden138. De niet onuitputtelijke financiële 
middelen kunnen van invloed zijn op de verwachtingen van de weggebruiker. Daarbij moet de 
weggebruiker ervan uitgaan dat de weg niet altijd in perfecte staat verkeert139. Uit de 
parlementaire geschiedenis blijkt dat gebrekkige financiële mogelijkheden niet betekenen dat 
het onderhoudsniveau van de weg tot beneden een aanvaardbaard peil mag dalen140.  Met 
betrekking tot de zelfrijdende auto kan dit betekenen dat de wegbeheerder zou kunnen 
motiveren dat hij niet de mogelijkheid heeft om infrastructurele aanpassingen door te voeren 
voor de zelfrijdende auto, omdat het beleid alsmede de financiële middelen niet toereikend 
zijn.  

- De stand van de wetenschap en de techniek.  
De eisen die men aan de opstal mag stellen is ook afhankelijk van het object141. Uit het Wilnis 
arrest blijkt dat het Hoogheemraadschap (de bezitter van de dijk) had moeten weten dat de dijk 
minder  stabiel  is  wanneer  het  droog  is.  De  Hoge  Raad  zegt  daarover:  “De omstandigheid dat 
extreme droogte toentertijd niet werd onderkend als gevaar voor de stabiliteit van veendijken 
doet daaraan niet af, omdat onbekendheid van het gevaar op grond van de wet voor risico van 
het Hoogheemraadschap komt.” Van het Hoogheemraadschap werd dan ook verwacht 
adequate veiligheidsmaatregelen te nemen, wat ze niet hadden gedaan142. Tevens heeft de 
gemeente Hulst in haar beleid opgenomen dat CROW-richtlijnen bij kunnen dragen aan de 
vaststelling van de stand van de wetenschap en de techniek. In het beleid is dit als volgt 
opgenomen:  “In formele betekenis hebben de CROW-richtlijnen geen wettelijke status. Het 
CROW geeft alleen adviezen over maatregelen voor met name de wegbeheerder. Over het 
algemeen geldt wel dat dat een wegbeheerder bij voorkomende geschillen goed moet kunnen 
motiveren waarom van de richtlijnen is afgeweken. De richtlijnen moeten worden beschouwd 
als het resultaat van de laatste stand van wetenschap en techniek.143” 
 
Wanneer de zelfrijdende auto een typegoedkeuring heeft van de RDW mag deze op de 
openbare weg autonoom rijden. Dit zou kunnen betekenen dat de wegbeheerder rekening 
moet houden met de eisen die de zelfrijdende auto aan de weg stelt. Mogelijk zal van de 
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wegbeheerder verwacht worden dat hij de noodzakelijke adequate veiligheidsmaatregelen 
neemt.  

 
Omstandigheden uit de wet en rechtspraak: 

- Soort weggebruiker en het te verwachten gebruik;  
Een arrest met betrekking tot een invalidenvoertuig kan mogelijk naar analogie beredeneerd 
worden. Immers, de zelfrijdende auto heeft als een van de voordelen dat minder validen of 
slecht zienden zich ook van deur tot deur zelfstandig kunnen verplaatsen144. In het arrest is de 
bestuurder van een invalidenvoertuig ten val gekomen doordat één wiel in een straatkolk bleef 
steken. Met betrekking tot de vraag of er sprake was van een gebrek, oordeelde de rechter als 
volgt: “(…)  voldoende  aannemelijk  geworden  dat  de  straatkolk  zodanig  verzakt  was  dat  
daardoor een gevaar voor weggebruikers met relatief instabiele vervoermiddelen - zoals het 
onderhavige invalidenvoertuig - heeft bestaan, welk gevaar zich in het geval van eiseres heeft 
gerealiseerd.145” De rechter heeft geoordeeld dat er sprake is van een gebrek aan de weg 
conform artikel 6:174 BW. Het lezen van boven geciteerde uitspraak doet vermoeden dat de 
wegbeheerder  naast  ‘normale’  weggebruikers  ook  rekening  dient  te  houden  met  
‘uitzonderlijke’  weggebruikers,  zoals  een  instabiel  vervoermiddel.  Dit  vermoeden  wordt  
bevestigd  door  artikel  14  Wegenwet.  Hieruit  blijkt  dat  de  wegbeheerder  ‘alle  verkeer  over den 
weg  dient  te  dulden’.  Uit  de  ‘Wegwijzer  Voetgangersvoorzieningen’  valt  te  lezen  dat  de  
voetgangersvoorzieningen voor iedereen geschikt moeten zijn. Hierbij dient de wegbeheerder 
niet uit te gaan van de gemiddelde mens, maar juist van de mensen die meer eisen stellen aan 
de openbare ruimte, zoals minder validen en/of slechtzienden146. Een invalidenvoertuig zoals 
een scootmobiel mag echter op de stoep, het voetpad, het fiets/bromfietspad alsmede de 
rijbaan rijden147. Het is aan de bestuurder om te bepalen wat de meest veilige route is148. 
Wanneer bovenstaand arrest en artikel 14 Wegenwet betrokken worden op de zelfrijdende 
auto, kan dit betekenen dat de wegbeheerder met alle soorten voertuigen rekening moet 
houden bij de weginrichting, dus ook met de zelfrijdende auto.  

- De aard en drukte van de weg; 
De aard en drukte van de weg zijn ook van belang voor de vaststelling van de eisen waaraan de 
weg dient te voldoen. Een fietspad dient aan andere vereisten te voldoen dan een autosnelweg. 
Tevens mogen hogere eisen gesteld worden aan een drukke hoofdweg dan aan een rustige 
dorpsstraat149. Echter, een weggebruiker mag minder verwachten van een weg waar 
werkzaamheden worden verricht dan van een reeds voltooide weg. In een arrest omtrent 
wegwerkzaamheden zei de rechtbank te  Amsterdam  het  volgende:  “Vaststaat dat [bestuurder] 
op een ten dele onbestrate brug ging rijden, hetgeen zij als bestuurster van een auto ook heeft 
moeten voelen. Dit maakt dat zelfs ongeacht enig waarschuwingsbord dat ter plaatse 
werkzaamheden werden verricht extra oplettendheid van [bestuurder] mocht worden verlangd. 
Daarbij geldt dat [bestuurder], op de brug gekomen, heeft moeten zien — het was op genoemde 
datum en tijdstip nog ruim daglicht — dat ook de kruising na de brug zonder bestrating was. 
Extra oplettendheid mocht daarom redelijkerwijs ook worden verlangd ten aanzien van de 
eventuele aanwezigheid in dat zand van daarboven uitstekende gevaarzettende obstakels zoals 
een rioolputdeksel, zelfs ongeacht de vraag of deze op de bewuste avond duidelijk gemarkeerd 
was  (…)  De  aanwezigheid  van  rioolputdeksels  in  het  Amsterdamse  straatbeeld  moet  van  
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algemene bekendheid worden geacht evenals de omstandigheid, dat bij 
bestratingswerkzaamheden deze putdeksels boven het zand uitsteken.150”  

- Gerechtvaardigde verwachting van de wegbeheerder/weggebruiker;  
De wegbeheerder heeft een zorgplicht voor de openbare wegen151. Van de wegbeheerder mag 
verwacht worden dat hij zorgt dat de weg geen gevaar voor personen of zaken teweeg brengt. 
Daarbij hoort de maatstaf uit het eerder genoemde Ferwerderadeel arrest. Uit het 
Ferwerderadeel arrest vloeit voort dat op de wegbeheerder de verplichting rust om ervoor te 
zorgen dat de toestand van het wegdek de veiligheid van personen en zaken niet in gevaar 
brengt152. Daarbij dient de wegbeheerder rekening te houden met het soort weggebruiker en 
de onoplettendheid van de weggebruiker. Net zoals uit het arrest met betrekking tot de fietser 
in Scheemda bleek153, dient de wegbeheerder met betrekking tot fietsers rekening te houden 
met zijwind, tegenliggers of onbezonnenheid waardoor fietsers niet altijd een koersvaste lijn 
volgen. Uitgangspunt is dat de weg bij normaal gebruik, binnen de algemeen gevergde 
voorzichtigheid van de weggebruiker, geen groter gevaar in het leven mag roepen dan waar 
een normaal mens rekening mee moet houden. Dit betekent dat de weg waar de weggebruiker 
gebruik van maakt, ook daarvoor geschikt moet zijn154. Daarentegen mag van de weggebruiker 
verwacht worden dat hij zijn rijgedrag aanpast aan de gesteldheid van de weg, dat hij rekening 
houdt met de eigenschappen en beperkingen van zijn voertuig en dat hij er rekening mee houdt 
dat de weg niet altijd in perfecte staat verkeert155156.  
 
De zelfrijdende auto is nog niet voorzien van een typegoedkeuring, hetgeen betekent dat deze 
nog niet de openbare weg op mag. Wanneer de zelfrijdende auto wel toegelaten wordt aan het 
verkeer, veranderen de verwachtingen van de weggebruikers wellicht ook. Momenteel wordt 
de zelfrijdende auto aangepast aan de wegen, maar het is niet ondenkbaar dat de 
consumenten van de zelfrijdende auto straks hogere eisen gaan stellen aan de infrastructuur. 
Dit geldt al helemaal wanneer de overheid het gebruik van de zelfrijdende auto aanmoedigt157. 
De vraag is dan of de zorgplicht van de wegbeheerder door de komst van de zelfrijdende auto 
zal verruimen. De toekomst zal dit uit moeten wijzen. 

- Staat van onderhoud; 
Bij de eerder besproken beleidsvrijheid en financiële middelen werd duidelijk dat gebrekkige 
financiële mogelijkheden niet betekenen dat het onderhoudsniveau van de weg tot beneden 
een aanvaardbaard peil mag dalen158. Daarbij dienen ook de verwachtingen van de 
wegbeheerder en de weggebruiker in acht genomen te worden.  

- Weersomstandigheden;  
Uit de rechtspraak vloeit voort dat ook de weersomstandigheden een rol kunnen spelen bij de 
beoordeling of de weg voldoet aan de eisen die men mag stellen. Uit het eerder genoemde 
ZOAB arrest blijkt dat ijzel niet hoeft te leiden tot een gebrekkige weg159. Echter, uit een arrest 
van de rechtbank te Haarlem blijkt dat weersomstandigheden kunnen leiden tot een extra 
waarschuwingsplicht. In dit arrest is omschreven dat een monteur bezig was met het monteren 
van een zuil. Op de zuil brandde één lamp. Er is vastgesteld dat het donker was ten tijde van het 
ongeval en dat het hevig regende. De rechter oordeelde dat gezien de omstandigheden extra 
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veiligheidsmaatregelen genomen hadden moeten worden160. Daarentegen mag de 
wegbeheerder meer verwachten van de weggebruiker in bepaalde weersomstandigheden. Met 
betrekking tot de zelfrijdende auto zou gesteld kunnen worden dat de menselijke bestuurder 
van de zelfrijdende auto in bepaalde situaties de auto niet autonoom kan laten rijden. Een 
redelijk denkend mens had moeten weten dat de zelfrijdende auto in bepaalde 
omstandigheden mogelijk niet naar behoren functioneert. 

- Financiële aspecten; 
Zoals blijkt uit de criteria van het eerder besproken Wilnis arrest, dient ook rekening gehouden 
te worden met de financiële middelen van de wegbeheerder. Dit staat in verhouding met de 
maatregelen die redelijkerwijs gevergd mochten worden.  

- Mate waarin wordt gewaarschuwd voor het gebrek.  
Om vast te stellen of er voldoende is gewaarschuwd voor het gebrek hangt onder andere 
samen met de aard en drukte van de weg, het te verwachten gedrag van de weggebruiker, de 
verkeersomstandigheden ter plaatse en of de richtlijnen met betrekking tot het plaatsen van 
waarschuwingsborden zijn nageleefd. Daarbij wordt de afweging gemaakt of de te nemen 
maatregelen van de wegbeheerder gevergd kunnen worden. Wanneer een waarschuwing 
ontbreekt terwijl dat wel wenselijk was, hoeft dat nog niet te leiden tot een gebrekkige weg. De 
omstandigheden van het geval kunnen op zichzelf ook al voldoende aanleiding geven tot 
voorzichtigheid van de weggebruiker161. De geldende richtlijnen met betrekking tot het plaatsen 
van waarschuwingsborden worden in het volgende hoofdstuk nader uitgewerkt.  

 
5.2.4 Verwezenlijking gevaar 
Artikel 6:174 lid 1 BW: De bezitter van een opstal die niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de 
gegeven omstandigheden mag stellen, en daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert, is, 
wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt, aansprakelijk, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige 
afdeling zou hebben ontbroken indien hij dit gevaar op het tijdstip van het ontstaan ervan zou hebben 
gekend. 
 
Met de verwezenlijking van het gevaar wordt bedoeld dat wanneer de eisen van de opstal niet voldoen, 
de opstal een gevaar oplevert voor personen of zaken. Ook al levert de opstal een gevaar op, om aan de 
criteria van het artikel te voldoen, moet dit gevaar zich ook daadwerkelijk verwezenlijken. In principe 
zijn hier geen verschillen te duiden tussen de zelfrijdende auto en een reguliere auto. Echter, zoals 
eerder aangegeven, kan de zelfrijdende auto met de weg communiceren door middel van bakens. 
Wanneer de wegbeheerder daadwerkelijk dergelijke bakens gaat installeren, dan worden deze bakens 
mogelijk onderdeel van de weginrichting (zie paragraaf 4.2.2). Wanneer de bakens onderdeel zijn van 
de weginrichting en ze zijn defect, dan kan dit een gevaar opleveren. Echter, om te spreken van een 
gevaar dat zich heeft verwezenlijkt dient de zelfrijdende auto wel autonoom te rijden. Na van hoofdstuk 
twee is niet ondenkbaar dat de zelfrijdende auto langzaam gaat rijden of stopt wanneer hij geen 
verbinding kan maken met een baken. Tevens kan de zelfrijdende auto door middel van een signaal 
aangeven dat de menselijke bestuurder de rijtaak over moet nemen162. Het mogelijke gevaar hoeft zich 
dan niet te verwezenlijken.  
 
5.2.5 Tenzij-clausule 
Artikel 6:174 lid 1 BW: De bezitter van een opstal die niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de 
gegeven omstandigheden mag stellen, en daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert, is, wanneer 
dit gevaar zich verwezenlijkt, aansprakelijk, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling 
zou hebben ontbroken indien hij dit gevaar op het tijdstip van het ontstaan ervan zou hebben gekend. 
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Aan  het  eind  van  lid  1  van  artikel  6:174  BW  is  een  zogenaamde  ‘tenzij-clausule’  opgenomen.  Deze  
tenzij-clausule bepaalt dat de bezitter van de opstal niet aansprakelijk gesteld kan worden, als hij ook 
niet aansprakelijk gesteld kan worden op grond van de vorige afdeling. De vorige afdeling waar het 
artikel over spreekt, is de afdeling waarin de onrechtmatige daad in artikel 6:162 BW is opgenomen. Dit 
betekent dat de bezitter niet aansprakelijk is wanneer hij alle mogelijke maatregelen heeft getroffen 
om de gevaarlijke situatie te beëindigen, maar het gevaar zich toch voordoet. Tevens betekent dit dat 
hij niet aansprakelijk is wanneer de maatregelen redelijkerwijs niet te vergen waren wegens het korte 
tijdsverloop tussen het ontstaan van het gevaar en de schade of wanneer de benadeelde zelf de 
gebrekkige toestand heeft opgewekt163.  
 
De onrechtmatige daad in artikel 6:162 BW bestaat uit vier elementen; namelijk de onrechtmatige 
daad, toerekening, schade en causaal verband. In hoofdstuk drie zijn de elementen van de 
onrechtmatige daad toegelicht. In dit hoofdstuk zal alleen stilgestaan worden  bij  het  element  ‘de  
onrechtmatige  gedraging’.  Voor  nadere  uitleg  van  de  onrechtmatige  daad  kan  paragraaf  3.3  
geraadpleegd worden.  
 
Met betrekking de onrechtmatige daad spreken Tjong Tjin Tai en Boesten in het rapport 
‘Aansprakelijkheid,  zelfrijdende  auto’s  en  andere  zelfbesturende  objecten’  over  een  nalaten  en  niet  
zozeer over een doen. Ze geven hiervoor twee gronden, namelijk: 

3. De bestuurder had niet de zelfrijdende auto in gang mogen zetten, althans niet zonder nadere 
maatregelen, die hij achterwege heeft gelaten;  

4. De bestuurder heeft in de concrete situatie nagelaten in te grijpen terwijl hij dat wel kon en 
moest doen.  

Bij de eerste grond motiveren ze dat er in de literatuur snel vanuit wordt gegaan dat het niet 
onrechtmatig kan zijn om in een zelfrijdende auto te gaan rijden zodra deze op de weg wordt 
toegestaan. Zij vinden dit een onjuiste interpretatie. Wanneer de zelfrijdende auto publiekrechtelijk 
wordt toegestaan, hoeft dit niet hetzelfde te betekenen voor het privaatrecht. Zij schetsen hierbij de 
situatie waarbij de bestuurder heeft nagelaten om bepaalde maatregelen te nemen zoals het updaten 
van de software of om te gaan rijden ondanks dat een redelijk handelend persoon had kunnen weten 
dat het onverantwoord was om met een zelfrijdende auto de weg op te gaan. Zoals bijvoorbeeld in 
geval van zware neerslag, sneeuw of ijzel. Hierin lijkt de toerekening ook te zijn besloten, immers het 
handelen van de bestuurder is verwijtbaar.  
 
Met betrekking tot de tweede grond motiveren Tjong Tjin Tai en Boesten dat een dergelijke grond 
relatief eenvoudig toe te passen is in concrete situaties. Daarbij vermoeden zij dat de rechter toch 
enigszins streng zal zijn tegenover de bestuurder wanneer hij te laat is met ingrijpen. Daarentegen dient 
er wel rekening gehouden te worden dat het lastig kan zijn voor de bestuurder om abrupt in te grijpen 
en daarbij adequaat te reageren. Het zal daarom volgens de hoogleraren van belang blijven dat de 
bestuurder altijd enige mate van oplettendheid hanteert164.  
 
Daarnaast zijn er nog een aantal rechtvaardigingsgronden waardoor de wegbeheerder niet 
aansprakelijk gesteld kan worden. Doordat in de tenzij-clausule is opgenomen dat aansprakelijkheid 
ontbreekt als er ook geen sprake kan zijn van aansprakelijkheid op grond van de onrechtmatige daad, 
zijn ook hier de rechtvaardigingsgronden van toepassing. Deze rechtvaardigingsgronden zijn overmacht, 
noodweer, uitvoering van een wettelijk voorschrift, bevoegd gegeven ambtelijk bevel, zaakwaarneming, 
toestemming en ongeschreven rechtvaardigingsgronden165. 
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5.4 Conclusie 
Deelvraag 4: Wat zijn de vereisten op grond van artikel 6:174 BW voor aansprakelijkheid van de 
wegbeheerder in geval van schade opgelopen of veroorzaakt door de zelfrijdende auto SAE level 
3 – 4?  
Om te kunnen bepalen of de weg voldoet aan de eisen die men in de gegeven omstandigheden mag 
stellen conform artikel 6:174 BW, zijn er een aantal richtlijnen. Allereerst kunnen de kelderluikfactoren 
alsmede de richtlijnen uit het Wilnis arrest bekeken worden. Tevens zijn er omstandigheden vanuit de 
wet en rechtspraak die bijdragen aan de invulling van de eisen die men in de gegeven omstandigheden 
mag stellen. Het is aan de wegbeheerder om te zorgen dat de weg in goede staat verkeert. Daarnaast 
mag de wegbeheerder van de weggebruiker verwachten dat deze de nodige voorzichtigheid betracht. 
Daarentegen moet de weggebruiker ervan uitgaan dat de weg niet altijd in perfecte staat verkeert.  
 
Met betrekking tot de zelfrijdende auto is de vraag wat deze nodig heeft om autonoom te kunnen 
rijden. In principe wordt de zelfrijdende auto zo ontwikkeld dat deze autonoom kan rijden met de 
huidige infrastructuur. Echter, wanneer de zelfrijdende auto voorzien wordt van een typegoedkeuring 
en deze voor de consument beschikbaar wordt, wordt mogelijk de zorgplicht van de wegbeheerder 
opgerekt. De toekomst zal dit uit moeten wijzen.  
 
  



Hoofdstuk 6: Mogelijke beperking van aansprakelijkheid 
Aansluitend op de aansprakelijkheid zoals besproken in het vorige hoofdstuk, zal in dit hoofdstuk 
stilgestaan worden bij het beperken van een dergelijke aansprakelijkheid. De deelvraag van dit 
hoofdstuk  luidt  dan  ook:  ‘In hoeverre kan de wegbeheerder de aansprakelijkheid voor schade die is 
opgelopen of veroorzaakt door de zelfrijdende auto SAE level 3 – 4 beperken?’ Gestart zal worden met 
een uitleg van het beperken van aansprakelijkheid door middel van waarschuwingsborden. Hierbij 
zullen ook arresten aangehaald worden. Vervolgens zal de tenzij-clausule van artikel 6:174 BW nader 
uitgelegd worden. Tevens is de mogelijkheid tot beperking van aansprakelijkheid door middel van de 
eigen schuld ex. artikel 6:101 BW uitgelegd. Daarna wordt stilgestaan bij het beperken van 
aansprakelijkheid door richtlijnen uit de praktijk; namelijk richtlijnen van CROW. Afgesloten wordt met 
een conclusie. 
 
6.1 Beperken van aansprakelijkheid door middel van waarschuwingsborden 
De wegbeheerder kan in geval van een gevaarlijk stuk wegdek de weggebruiker waarschuwen met 
verkeersborden. Zoals in hoofdstuk drie al benoemd, moet de weggebruiker er rekening mee houden 
dat de weg niet altijd in perfecte staat verkeert166. Daarentegen stellen de kelderluikfactoren dat de 
wegbeheerder er rekening mee moet houden dat niet iedere weggebruiker de nodige voorzichtigheid 
zal betrachten167. Of de aansprakelijkheid beperkt kan worden door het plaatsen van borden, is 
afhankelijk van de ernst van het gevaar, de mate van voorzichtigheid van de weggebruiker waar 
rekening mee gehouden moet worden en of de wegbeheerder in de gegeven omstandigheden wel kon 
volstaan met het plaatsen van waarschuwingsborden168.  
 
In een uitspraak van het Hof op 19 februari 2003169 wordt aangegeven dat het waarschuwen met 
algemene borden niet altijd afdoende is. In dit geval waren er zogenaamde biggenruggen geplaatst in 
de berm. Een afbeelding van deze biggenruggen is in bijlage 4 te vinden. Deze biggenruggen waren wit 
geverfd waardoor deze extra opvielen. De gemeente waarschuwde de weggebruikers door middel van 
borden  met  “verkeerssituatie  gewijzigd”  en  een  bord  dat  waarschuwde  voor  “wegversmalling”.  Onder  
het  bord  “wegversmalling”  hing  een  onderbord  met  daarop  de  tekst  “5x”.  In  bijlage  4  is  ook  een  
afbeelding van deze borden te vinden.  
 
Een bromfietser heeft de biggenruggen over het hoofd gezien en is daardoor ten val gekomen. Het hof 
zei  in  haar  uitspraak  het  volgende:  “Met de rechtbank is het hof van oordeel dat de gemeente niet 
voldoende aan haar waarschuwingsplicht heeft voldaan. Geen van de door de gemeente geplaatste 
borden attendeert de weggebruiker op de aanwezigheid van de verschillende biggenruggen. Het bord 
‘verkeerssituatie  gewijzigd’  is  nietszeggend  voor  wie  niet  eerder  ter  plaatse  is  geweest,  zoals  Sibels,  en  
houdt in ieder geval niets in met betrekking tot de aard van de wijziging van de verkeerssituatie (…)”.  De 
gemeente is voor 75% aansprakelijk gesteld voor de schade. Uit deze uitspraak vloeit voort dat ook al 
heeft de wegbeheerder gewaarschuwd door middel van het plaatsen van borden, de wegbeheerder 
alsnog (deels) aansprakelijk gesteld kan worden wanneer deze borden niet expliciet genoeg zijn.  
 
In  het  boek  ‘Aansprakelijkheid  van  de  wegbeheerder’  van  C.C.  van  Dam  e.a.  is  een  opsomming  
opgenomen om een beeld te schetsen of de wegbeheerder adequaat heeft gewaarschuwd. De 
volgende richtlijnen zijn van belang: 

- De waarschuwingsborden zijn voor iedereen zichtbaar, ook voor degene die minder oplettend 
zijn en wellicht harder rijden. De weggebruiker moet voldoende de mogelijkheid hebben om 
zich aan de situatie aan te passen; 
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- De waarschuwingsborden moeten voldoende specifiek zijn; 
- De waarschuwingsborden moeten naar verwachting zorgen dat de weggebruiker kan handelen 

of nalaten waardoor het gevaar vermeden wordt; 
- De waarschuwingsborden moeten dag en nacht zichtbaar zijn en dienen zo geplaatst te worden 

dat het geen zicht ontneemt op het verkeer. Tevens dienen de borden voldoende afstand te 
hebben van het gevaar zodat de weggebruiker tijdig kan anticiperen170. 

Er dient wel rekening mee gehouden te worden dat teveel waarschuwingsborden langs de weg 
verwarrend zijn voor de  weggebruiker.  Sterker  nog,  CROW  zet  zich  in  om  ‘wild  groei’  van  
verkeersborden te voorkomen171. In de uitvoeringsvoorschriften Besluit administratieve bepalingen 
inzake het wegverkeer (BABW) is in paragraaf 2 met betrekking tot de verkeerstekens opgenomen dat 
verkeerstekens alleen worden toegepast wanneer dit nodig is en nadat andere infrastructurele 
maatregelen zijn overwogen. Dit geeft ook aan dat het niet de bedoeling is om de wegkanten vol te 
plaatsen met verkeersborden. 
 
Met betrekking tot de zelfrijdende  auto  kan  dit  lastiger  worden.  Met  name  borden  zoals  ‘situatie  
gewijzigd’  zijn  dusdanig  vaag,  dat  het  de  vraag  is  of  de  zelfrijdende  auto  deze  kan  lezen.  De  zelfrijdende  
auto kan de verschillende verkeersborden herkennen, maar in een dergelijke situatie zoals in het 
hierboven beschreven arrest, kan de zelfrijdende auto onmogelijk weten dat er biggenruggen in de weg 
zijn geplaatst. Pas op het moment dat de zelfrijdende auto de biggenruggen detecteert met de lasers 
en/of  camera’s  kan  de  zelfrijdende  auto  hierop anticiperen. Wellicht kan de wegbeheerder dit 
opvangen door het plaatsen van een baken of wanneer de zelfrijdende auto coöperatief is, door middel 
van communicatie naar de zelfrijdende auto. Of de wegbeheerder extra maatregelen dient te nemen 
om de verkeersborden voor de zelfrijdende auto te verduidelijken, kan op dit moment niet beantwoord 
worden. Eerst zal vastgesteld moeten worden wat de zelfrijdende auto precies nodig heeft om zich 
veilig te kunnen verplaatsen op de openbare wegen.  
 
6.2 Geen aansprakelijkheid op grond van de tenzij-clausule  
In  artikel  6:174  BW  is  een  zogenaamde  ‘tenzij-clausule’  opgenomen.  Het  artikel  verwijst  daarbij  naar  de  
vorige afdeling, oftewel de onrechtmatige daad. Daarmee wordt bedoeld dat aansprakelijkheid 
ontbreekt wanneer aansprakelijkheid op grond van de onrechtmatige daad ook zou hebben ontbroken 
indien hij het gevaar op het tijdstip van het ontstaan ervan zou hebben gekend. Tevens kan de 
wegbeheerder zich net als bij de onrechtmatige daad op een rechtvaardigingsgrond kunnen beroepen. 
De wegbeheerder is niet aansprakelijk wanneer de tijdsduur tussen het gebrek en het verwezenlijkte 
gevaar dusdanig kort is, dat de wegbeheerder dit niet had kunnen voorkomen172. Concreet betekent dit 
bijvoorbeeld dat wanneer de wegbeheerder een melding krijgt van een gat in de weg, hij het gat moet 
herstellen. Het is alleen de vraag hoelang hij mag wachten totdat hij het gat hersteld. Stel dat twee 
dagen later iemand een ongeluk krijgt doordat hij door het gat reed en een klapband op liep. Kan de 
wegbeheerder zich dan nog beroepen op de tenzij-clausule?  
 
Auto’s  uit  het  hogere  segment  zijn  uitgerust  met  verschillende  systemen.  Een  van  deze  systemen  zou  
de pothole detection kunnen zijn173.  Ook  zelfrijdende  auto’s  hebben  tal  van  systemen  om  de  rijtaak 
over te nemen, maar ook om de omgeving te lezen. Stel dat de zelfrijdende auto door een gat in de weg 
rijdt, dan zal de auto met pothole detection dergelijke informatie opslaan in zijn database. Vervolgens 
deelt de auto deze informatie met andere auto’s  alsmede  de  verkeerscentrale.  Het  systeem  van  de  
verkeerscentrale zendt automatisch een bericht naar de betreffende wegbeheerder met de mededeling 
dat er een gat is gedetecteerd in een van hun wegen met bijbehorende locatie. Hoe snel zou de 
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wegbeheerder dan naar de locatie moeten reizen om het gat te herstellen? Het lijkt dan een soort 
stopwatch; de tijd loopt vanaf de bekendheid met het gebrek en het moment van herstel174. Om vast te 
stellen of de wegbeheerder niet aansprakelijk is, zou hier een redelijkheid en billijkheidstoets toegepast 
kunnen worden.  
 
6.3 Uitsluiting/beperking van aansprakelijkheid op grond van eigen schuld 
In artikel 6:101 BW is de eigen schuld van de bestuurder opgenomen. Met betrekking tot de eigen 
schuld heeft de rechter de mogelijkheid om de schade te verdelen naar maatstaven van betrokkenheid 
bij het ontstaan van de schade. Dit betekent dat de wegbeheerder, zoals bij het arrest met de 
biggenruggen175 gebeurd is, ook voor een deel van de schade aansprakelijk gesteld kan worden. Stel dat 
de zelfrijdende auto schade oploopt doordat hij de belijning van de weg niet goed kan detecteren. De 
belijning van de weg was al enigszins vervaagd, maar de bestuurder had op zijn beurt de sensoren van 
de auto niet goed schoon gehouden. Dan is de vraag of de aansprakelijkheid wel bij de wegbeheerder 
hoort, omdat hij de belijning in orde moet hebben. Of dat de bestuurder zelf zijn schade moet dragen, 
omdat hij de sensoren niet goed heeft schoongehouden. In een dergelijk geval heeft de rechter de 
mogelijkheid om de schade te verdelen over beide partijen in de mate waarin zij bij hebben gedragen 
aan het ontstaan van de schade. Daarnaast kan de eigen schuld ook gelegen zijn in de bekendheid ter 
plaatse en de overtreding van verkeersregels. Eigen schuld kan eerder aangenomen worden wanneer 
de bestuurder bekend is met de verkeerssituatie of wanneer de bestuurder zich niet heeft gehouden 
aan de geldende verkeersregels.  
 
Tevens wordt van de weggebruiker enige mate van voorzichtigheid verwacht. Hij moet er immers 
rekening mee houden dat het wegdek niet altijd in perfecte staat verkeert. Het wegdek dient geschikt 
te zijn voor normaal gebruik176. Een voorbeeld hiervan is een arrest met een skeeleraar. Deze skeeleraar 
heeft letsel opgelopen doordat zij ten val was gekomen. Haar val werd veroorzaakt door zacht 
geworden asfalt als gevolg van hoge temperaturen. De wegbeheerder is niet aansprakelijk gesteld, 
omdat de skeeleraar als voetganger aangemerkt wordt en zij dus op het voetpad had moeten 
skeeleren. Tevens had een redelijk  denkend  skeeleraar  zich  bewust  moeten  zijn  van  de  risico’s  die  zijn  
verbonden aan het snelle skeeleren177. Wanneer dit arrest naar analogie wordt beredeneerd zou met 
betrekking tot de zelfrijdende auto gesteld kunnen worden dat de bestuurder in bepaalde situaties 
geacht wordt de auto niet autonoom te laten rijden. Hierbij kan gedacht worden aan de situatie waarin 
het sneeuwt. Een redelijk denkend mens had moeten weten dat de zelfrijdende auto in dergelijke 
omstandigheden mogelijk niet naar behoren functioneert.  
 
6.4 Beperking van aansprakelijkheid door middel van richtlijnen van CROW 
Bij de uitwerking met betrekking tot de invulling van de open norm van artikel 6:174 BW in hoofdstuk 
drie is reeds het gebruik van CROW-richtlijnen in de rechtspraak aan de orde gekomen. CROW heeft in 
haar databanken vele richtlijnen onder andere met betrekking tot het aanleggen van wegen en het 
inrichten van openbare ruimten. Uit het jurisprudentie onderzoek in hoofdstuk drie alsmede het 
onderzoek van Oskam en Overes blijkt dat de rechter CROW-richtlijnen als gezaghebbend beschouwen. 
Hierbij blijkt uit de arresten dat ondanks dat de CROW-richtlijnen geen wettelijke status hebben, zij 
toch een adviserende rol hebben bij het invullen van de open norm.   
 
Het arrest van de Hoge Raad op 4 april 2014 zag op de situatie waarbij een fietser ten val was gekomen 
doordat zijn voorband in een richel langs de weg kwam. Dit arrest is reeds in paragraaf 3.2.3 
aangehaald. In dit arrest wordt een richtlijn van CROW gebruikt in de argumentatie dat de weg niet 
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voldeed aan de eisen die men mocht stellen. De Hoge Raad heeft het arrest vernietigd en naar het hof 
verwezen. In het arrest van het hof zijn ook duidelijk de gronden van de Hoge Raad terug te lezen. Een 
van deze gronden ziet op het gebruik van de richtlijnen van CROW. Het hof zegt daar het volgende over: 
“Daarnaast moet uit het oordeel van de Hoge Raad worden afgeleid dat Reaal met haar verwijzing naar 
de bewuste passage in het Handboek van het CROW voldoende (onderbouwd) heeft gesteld dat de 
gemeente een concrete norm heeft overschreden.178” Hieruit blijkt dat de Hoge Raad alsmede het hof 
waarde hechten aan de richtlijnen van CROW. Wellicht dat de richtlijnen niet doorslaggevend zijn, zoals 
het onderzoek van Oskam en Overes ook aangeeft, maar het weegt wel mee in de beslissing.  
 
In meerdere arresten worden de richtlijnen van CROW meegenomen. Zo ook in het arrest van het hof 
te Leeuwarden waarin de vraag of er sprake was van een doorgetrokken streep centraal stond. Het hof 
overweegt daarbij dat de weginrichting en bebording dienen te voldoen aan het Reglement 
verkeersregels  en  verkeerstekens  1990  (RVV  1990).  Vervolgens  zegt  het  hof:  “Voor zover daaraan niet is 
voldaan en de inrichting van de weg niet in overeenstemming is te brengen met de regelgeving of de 
regelgeving niet is aangepast aan de wijze waarop op grond van de Richtlijn Essentiële 
Herkenbaarheidskenmerken van weginfrastructuur (CROW, oktober 2004, ISBN 90 6628 419 6) wegen 
worden ingericht, kan duidelijkheid worden gecreëerd door het gebruik van gebods- of 
verbodsborden.179” Hetzelfde hof heeft in een zaak met betrekking tot de vraag of de overrijdbare 
strook op een rotonde tot de rijbaan behoort, gebruik gemaakt van CROW-richtlijnen. Het hof zegt 
hierover het volgende: “Voor het vaststellen van de bedoelingen van de wegbeheerder baseert het hof 
zich op de aanbevelingen aan de wegbeheerder in de publicatie "Eenheid in rotondes" (publicatie 126, 
maart 1998, ISBN 9066282665) van het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- 
en Wegenbouw en de Verkeerstechniek (CROW). (…)  De opvatting dat de overrijdbare strook tot de 
rijbaan zou behoren en daarmee voor alle rijdende voertuigen bestemd zou zijn, staat haaks op de 
bedoeling van de wegbeheerder, zoals deze blijkt uit de genoemde publicatie van het CROW180” 
 
De zelfrijdende auto is nieuw in het verkeer. Dit betekent dat er nog geen jurisprudentie is voor de 
invulling van de open norm van artikel 6:174 BW met betrekking tot de zelfrijdende auto. Uiteraard kan 
jurisprudentie naar analogie beredeneerd worden, maar jurisprudentie met betrekking tot de 
zelfrijdende auto bestaat nog niet. Derhalve kan houvast gezocht worden bij richtlijnen van CROW. 
Wanneer duidelijk is geworden wat de zelfrijdende auto nodig heeft om te kunnen rijden, kan CROW 
een richtlijn opstellen inhoudende de eisen waar de weg en weginrichting aan dient te voldoen. 
Wanneer de wegbeheerder zijn wegen en weginrichting aanpast aan de richtlijn van CROW, kan dit 
mogelijk voordelig voor de wegbeheerder uit pakken met betrekking tot de aansprakelijkheidsvraag. De 
wegbeheerder kan dan aantonen dat hij passende maatregelen heeft getroffen om gevaarlijke situaties 
te voorkomen. De aansprakelijkheid kan door een richtlijn niet volledig afgewend worden, maar het kan 
dienen als hulpmiddel.  
 
6.5 Conclusie 
Deelvraag 5: In hoeverre kunnen de wegbeheerders de aansprakelijkheid voor schade die is 
opgelopen of veroorzaakt door de zelfrijdende auto SAE level 3 – 4 beperken?  
In  dit  hoofdstuk  stond  de  deelvraag  ‘In hoeverre kan de wegbeheerder de aansprakelijkheid voor schade 
die is opgelopen of veroorzaakt door de zelfrijdende auto SAE level 3 – 4 beperken?’ centraal. Hierbij is 
gekeken naar verschillende mogelijkheden om de aansprakelijkheid voor de wegbeheerder te 
beperken. De volgende mogelijkheden zijn besproken: 

1. Beperken van aansprakelijkheid door middel van waarschuwingen; 
2. Geen aansprakelijkheid op grond van de tenzij-clausule ex artikel 6:174 BW; 
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3. Uitsluiting/beperking van aansprakelijkheid op grond van eigen schuld ex artikel 6:101 BW; 
4. Beperken van aansprakelijkheid door middel van richtlijnen van CROW.  

 
Het beperken van aansprakelijkheid door middel van waarschuwingsborden kan de aansprakelijkheid 
van de wegbeheerder inperken. Hierbij moet de wegbeheerder rekening houden met de richtlijnen die 
gesteld zijn voor het adequaat waarschuwen. Een nadere analyse omtrent de vereisten die de 
zelfrijdende auto stelt aan de weg en zijn omgeving zal uit moeten wijzen wat de zelfrijdende auto 
nodig heeft en in hoeverre de wegbeheerder daar rekening mee dient te houden bij het plaatsen van 
waarschuwingen.  
 
In  artikel  6:174  BW  is  een  zogenaamde  ‘tenzij-clausule’  opgenomen  welke  de  wegbeheerder  kan  
vrijwaren van aansprakelijkheid. Het artikel verwijst daarbij naar de vorige afdeling, oftewel de 
onrechtmatige daad. Daarmee wordt bedoeld dat aansprakelijkheid ontbreekt wanneer 
aansprakelijkheid op grond van de onrechtmatige daad ook zou hebben ontbroken indien hij het gevaar 
op het tijdstip van het ontstaan ervan zou hebben gekend. De wegbeheerder zou zich net als bij de 
onrechtmatige daad op een rechtvaardigingsgrond kunnen beroepen. De wegbeheerder is niet 
aansprakelijk wanneer de tijdsduur tussen het gebrek en het verwezenlijkte gevaar dusdanig kort is, dat 
de wegbeheerder dit niet had kunnen voorkomen. Tevens kan de wegbeheerder een beroep doen op 
de eigen schuld van artikel 6:101 BW. Met betrekking tot de eigen schuld heeft de rechter de 
mogelijkheid om de schade te verdelen naar maatstaven van betrokkenheid bij het ontstaan van de 
schade.  
 
Een andere mogelijke beperking van aansprakelijkheid is door middel van richtlijnen vanuit de praktijk; 
zoals richtlijnen van CROW. Uit het jurisprudentie onderzoek alsmede het onderzoek van mr. P. Oskam 
en mr. J.S. Overes blijkt dat in de rechtspraak ook de richtlijnen van CROW gehanteerd kunnen worden. 
Deze richtlijnen zijn niet doorslaggevend, maar kunnen de rechter houvast bieden bij de invulling van 
de open norm. Wanneer duidelijk is wat de zelfrijdende auto nodig heeft om autonoom te kunnen 
rijden, kan CROW een richtlijn opstellen met de eisen waar de weg aan dient te voldoen. Wanneer de 
wegbeheerder zijn wegen aanpast aan de richtlijn van CROW, kan dit mogelijk voordelig voor de 
wegbeheerder uit pakken met betrekking tot de aansprakelijkheidsvraag.  
  



Hoofdstuk 7: Conclusie en aanbevelingen 
7.1 Conclusie 
Om de centrale vraag te kunnen beantwoorden is een viertal deelvragen vastgesteld. Deze deelvragen 
zijn in de voorgaande hoofdstukken uitvoerig beantwoord. Hier worden de antwoorden van de 
deelvragen kort herhaald. De eerste deelvraag geeft  antwoord  op  de  vraag  ‘Hoe werkt een zelfrijdende 
auto SAE level 3 – 4?’.  Hieruit  blijkt  dat  de  zelfrijdende  auto  zijn  plaats  op  de  weg  vindt  door  de  
technieken van de satelliet, digitale wegenkaarten en sensoren te combineren. Echter, een afwijking 
van de locatie van de satelliet van drie meter is niet uitzonderlijk. Tevens kan in bepaalde 
omstandigheden het signaal van de satelliet verstoord worden. Derhalve wordt er naast het gebruik van 
de satelliet, ook gebruik gemaakt van gedetailleerde wegenkaarten. Door de locatie van de satelliet in 
combinatie  met  de  wegenkaarten,  ‘weet’  de  auto  waar  hij  is  en  hoe  het  verloop  van  de  weg  is.  
Daarnaast maakt de zelfrijdende auto gebruik van sensoren. Met deze sensoren kan de auto zijn 
omgeving tot 150 meter voor zich, twee meter naast zich en tien meter achter zich waarnemen. 
Hiermee kan de zelfrijdende auto zijn omgeving in de gaten houden en anticiperen op het overige 
verkeer. Wanneer de zelfrijdende auto de situatie niet langer begrijpt, dan zal deze het vermijden van 
andere weggebruikers en objecten als prioriteit nemen. Indien de auto te weinig informatie heeft over 
zijn omgeving dan zal deze vaart minderen en/of stoppen. Tevens kan de auto aangeven wanneer de 
menselijke bestuurder de rijtaak over moet nemen. 
 
In de tweede deelvraag staat de reguliere auto centraal. Hierbij is gekeken naar de situaties waarin de 
wegbeheerder aansprakelijk is bij schade met betrekking tot een reguliere auto aan de hand van de 
vraag  ‘Wanneer zijn de wegbeheerders bij een reguliere auto aansprakelijk voor schade die de auto 
veroorzaakt dan wel oploopt?’.  Bij  de  beantwoording  van  deze  deelvraag  is  stilgestaan  bij  artikel  6:174  
BW alsmede 6:162 BW. Artikel 6:174 BW is een zogenaamde risicoaansprakelijkheid voor bezitters van 
opstallen en deze vloeit voort uit de onrechtmatige daad bepaling van artikel 6:162 BW. In artikel 6:174 
BW wordt gesproken over de eisen die men in de gegeven omstandigheden mag stellen aan de weg. De 
rechter hanteert een aantal richtlijnen om vast te stellen of de wegbeheerder aansprakelijk is. Deze 
richtlijnen komen voort uit verschillende arresten zoals het Kelderluikarrest en het Wilnis arrest. Tevens 
zijn er omstandigheden uit de wet en rechtspraak gedistilleerd. Daarnaast kan de rechter gebruik 
maken van richtlijnen uit de praktijk. Zo kunnen CROW-richtlijnen in de rechtspraak gebruikt worden 
om te bepalen of de weg aan de gestelde eisen voldoet. De CROW-richtlijnen zijn niet per definitie 
doorslaggevend, maar kunnen bijdragen aan de invulling van de open norm. Voor aansprakelijkheid op 
grond van artikel 6:162 BW, de onrechtmatige daad, is vereist dat er sprake is van een onrechtmatige 
gedraging, toerekening, schade en causaal verband. Als onrechtmatige gedraging wordt aangemerkt 
een inbreuk op een recht, een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of hetgeen volgens 
ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. Om te bepalen wat in het maatschappelijk 
verkeer wordt betaamt, kunnen de kelderluikfactoren toegepast worden.  
 
De derde deelvraag  die  in  het  onderzoek  werd  behandeld  was  de  vraag  ‘Wie of wat is in het kader van 
aansprakelijkheid als bestuurder van de zelfrijdende auto SAE level 3 – 4 aan te merken?’.  Hieruit  bleek  
dat in eerste instantie de mens de bestuurder zal blijven van de zelfrijdende auto. Hierbij werd met 
name gekeken naar de mogelijkheden die de mens heeft om in te grijpen. Bij SAE level 3 – 4 behoudt de 
mens de mogelijkheid om zelf te rijden en om te allen tijde in te grijpen. In de toekomst zal deze 
beredenering wellicht herzien worden. 
 
De vierde en vijfde deelvraag richtten zich specifiek op de aansprakelijkheid voor de wegbeheerder in 
relatie tot de zelfrijdende auto. De vierde deelvraag luidt: ‘Wat zijn de vereisten op grond van artikel 
6:174 BW voor aansprakelijkheid van de wegbeheerder in geval van schade opgelopen of veroorzaakt 
door de zelfrijdende auto SAE level 3 – 4?’.  Om  de  open  norm  van  artikel  6:174  BW  met  betrekking  tot  
de eisen die men in de gegeven omstandigheden mag stellen aan de weg nader in te vullen, zijn een 
aantal richtlijnen beschikbaar. Zoals in hoofdstuk drie aangegeven zijn dit de richtlijnen uit het 



Kelderluikarrest, het Wilnis arrest alsmede omstandigheden uit de wet en rechtspraak. Wanneer deze 
richtlijnen worden toegepast op de zelfrijdende auto is de vraag wat deze vereist van de weg om 
autonoom te kunnen rijden. Een eenduidig antwoord op deze deelvraag is dus nog niet mogelijk.  
 
Deelvraag vijf heeft betrekking op de beperking van de aansprakelijkheid voor de wegbeheerder. Deze 
deelvraag luidt: ´In hoeverre kan de wegbeheerder de aansprakelijkheid voor schade die is opgelopen of 
veroorzaakt door de zelfrijdende auto SAE level 3 – 4 beperken?’.  Bij  de  beantwoording  van  de  
deelvraag zijn een viertal mogelijkheden benoemd waardoor de wegbeheerder mogelijk zijn 
aansprakelijkheid kan inperken. De volgende mogelijkheden zijn bij deelvraag vier behandeld:  

1. Beperken van aansprakelijkheid door middel van waarschuwingen; 
2. Geen aansprakelijkheid op grond van de tenzij-clausule ex artikel 6:174 BW; 
3. Uitsluiting/beperking van aansprakelijkheid op grond van eigen schuld ex artikel 6:101 BW; 
4. Beperking van aansprakelijkheid door middel van richtlijnen van CROW.  

 
Met al bovenstaande informatie kan een antwoord gegeven worden op de centrale vraag. De centrale 
vraag  luidt:  ‘Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan aan CROW met betrekking tot de mogelijke 
aansprakelijkheid van wegbeheerders in situaties waarin een zelfrijdende auto SAE level 3 – 4 schade 
oploopt of veroorzaakt?’.  Zoals  wellicht  al  uit de uitwerking van de deelvragen is gebleken, blijven er 
veel onduidelijkheden omtrent de zelfrijdende auto. Daarbij is het grootste struikelpunt op dit moment 
dat niet duidelijk is wat de zelfrijdende auto van de infrastructuur verlangd. Enerzijds stellen 
autofabrikanten dat zij de auto zo zullen ontwikkelen dat deze autonoom kan rijden op het huidige 
wegennet. Anderzijds zijn er geluiden dat de infrastructuur aangepast moet worden voor de komst van 
de zelfrijdende auto. Mogelijk dat CROW de wegebeheerder van antwoorden kan gaan voorzien. Juist 
vanwege de relevantie van CROW-richtlijnen in de rechtspraak, kan mogelijk een door CROW 
opgestelde richtlijn duidelijkheid bieden. Hierbij zal onderzocht moeten worden welke eisen de 
zelfrijdende auto aan de weg stelt om autonoom te kunnen rijden. Pas dan kan een beter beeld 
geschetst  worden  van  de  open  norm  luidend  ‘de  eisen  die  men  in  de  gegeven omstandigheden mag 
stellen’.  Ten slotte dient rekening gehouden te worden met het weinig voorspellende karakter van het 
Nederlandse aansprakelijkheidsrecht. Zoals in dit rapport duidelijk is geworden bestaat het 
Nederlandse aansprakelijkheidsrecht uit open normen die door de rechter ingevuld dienen te worden. 
Hierbij kan de rechter gebruik maken van verschillende richtlijnen, maar hij kan en mag hier zeker ook 
van afwijken. Om meer inzicht te verkrijgen in de mogelijke richting die de rechter kiest, zou een 
proefproces uitgelokt kunnen worden.   
 
7.2 Aanbevelingen 
Het is (nog) niet bekend welke eisen een zelfrijdende auto stelt aan de opstal, maar tot nog toe lijkt het 
erop dat zij geen nadere eisen stellen dan de reguliere auto. De autofabrikanten geven aan de 
zelfrijdende auto aan te passen aan de huidige infrastructuur. Wanneer de zelfrijdende auto net zo 
functioneert en dezelfde eisen stelt als de reguliere auto, zou dit betekenen dat de wegbeheerder geen 
groter risico loopt op een (mogelijk) verhoogde aansprakelijkheid dan wanneer het om een reguliere 
auto gaat. Echter, of de zelfrijdende auto dezelfde eisen aan de infrastructuur stelt als de reguliere 
auto, is niet bekend. Om de wegbeheerder meer houvast te bieden, wil ik CROW aanbevelen om nader 
onderzoek te doen of te laten doen naar de eisen die de zelfrijdende auto aan de weg stelt. Door het 
opstellen van een richtlijn zou de wegbeheerder in een eventuele rechtszaak kunnen bepleiten dat hij 
alle mogelijke maatregelen heeft getroffen om het gevaar te voorkomen. Zoals uit dit rapport blijkt, 
worden CROW-richtlijnen ook ter ondersteuning in de rechtspraak gebruikt. Uiteindelijk is het aan de 
rechter om te oordelen. Daarnaast wil ik CROW adviseren om te bemiddelen in het samenbrengen van 
de wegbeheerder en de autofabrikanten. Juist vanwege de onduidelijkheid die heerst bij de 
wegbeheerder, verwacht ik dat een betere communicatie tussen de wegbeheerders en de 
autofabrikanten een win-win situatie op kan leveren.  
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Bijlage 1: Artikel 6:162 BW & 6:174 BW 
Titel 3. Onrechtmatige daad 
 
Afdeling 1. Algemene bepalingen 
 
Artikel 6:162 BW 
1 Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is 
verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden. 
2 Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd 
met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer 
betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond. 
3 Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld 
of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn 
rekening komt. 
 

Artikel 6:174 BW 
1 De bezitter van een opstal die niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven 
omstandigheden mag stellen, en daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert, is, wanneer dit 
gevaar zich verwezenlijkt, aansprakelijk, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou 
hebben ontbroken indien hij dit gevaar op het tijdstip van het ontstaan ervan zou hebben gekend. 
2 Bij erfpacht rust de aansprakelijkheid op de bezitter van het erfpachtsrecht. Bij openbare wegen rust 
zij op het overheidslichaam dat moet zorgen dat de weg in goede staat verkeert, bij kabels en leidingen 
op de kabel- en leidingbeheerder, behalve voor zover de kabel of leiding zich bevindt in een gebouw of 
werk en strekt tot toevoer of afvoer ten behoeve van dat gebouw of werk. 
3 Bij ondergrondse werken rust de aansprakelijkheid op degene die op het moment van het bekend 
worden van de schade het werk in de uitoefening van zijn bedrijf gebruikt. Indien na het bekend 
worden van de schade een ander gebruiker wordt, blijft de aansprakelijkheid rusten op degene die ten 
tijde van dit bekend worden gebruiker was. Indien de schade is bekend geworden na beëindiging van 
het gebruik van het ondergrondse werk, rust de aansprakelijkheid op degene die de laatste gebruiker 
was. 
4 Onder opstal in dit artikel worden verstaan gebouwen en werken, die duurzaam met de grond zijn 
verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken. 
5 Degene die in de openbare registers als eigenaar van de opstal of van de grond staat ingeschreven, 
wordt vermoed de bezitter van de opstal te zijn. 
6 Voor de toepassing van dit artikel wordt onder openbare weg mede begrepen het weglichaam, 
alsmede de weguitrusting. 
 

  



Bijlage 2: Arresten bij hoofdstuk 3 
2.1 Lindenbaum/Cohen 
De open norm van het handelen in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het 
maatschappelijk verkeer betaamt, komt uit het Lindenbaum/Cohen arrest181. Lindenbaum alsmede 
Cohen hadden een drukkerij in Amsterdam. Op gegeven moment koopt Cohen een medewerker van 
Lindenbaum om, om informatie te verschaffen over de prijzen die Lindenbaum hanteert. Zodoende kon 
Cohen zijn prijzen dusdanig afstellen dat hij onder de prijzen van Lindenbaum bleef. Lindenbaum heeft, 
nadat hij erachter kwam waar Cohen mee bezig was, een vordering ingesteld voor schadevergoeding op 
grond van artikel 6:162 BW, de onrechtmatige daad. Aanvankelijk had de rechtbank de vordering 
toegewezen, maar het hof had de vordering afgewezen, omdat er niet in strijd met de wettelijke plicht 
was  gehandeld  door  Cohen.  De  Hoge  Raad  heeft  daarover  het  volgende  gezegd:  “Onder onrechtmatige 
daad is te verstaan een handelen of nalaten, dat òf inbreuk maakt op eens anders recht, òf in strijd is 
met des daders rechtsplicht òf indruischt, hetzij tegen de goede zeden, hetzij tegen de zorgvuldigheid, 
welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van eens anders persoon of goed.”  Met  deze  
uitspraak heeft de Hoge Raad de onrechtmatige gedraging met hetgeen in het maatschappelijk verkeer 
betaamt vastgesteld en daarmee de vordering van Lindenbaum toegewezen. Later is deze norm aan het 
wetsartikel toegevoegd. 
 
2.2 Kelderluik  
Het kelderluik arrest182 ziet op de gevaarzetting in relatie met de onrechtmatige daad. In een café is de 
bezorger van dranken bezig met het bevoorraden van de kelder. Hierbij heeft hij het kelderluik open 
gezet in de gang waar ook de doorgang van het toilet is. In de gang is het vrij donker en een bezoeker 
had het openstaande kelderluik niet opgemerkt. Hij is vervolgens in het openstaande gat gevallen en 
heeft daarbij letsel opgelopen. Bij de beantwoording van de vraag of de drankbezorger aansprakelijk 
gesteld kan worden voor het letsel van de bezoeker, hanteerde de rechter een aantal criteria. Deze 
criteria zijn:  

- De mate van waarschijnlijkheid waarmee de niet oplettendheid en de niet voorzichtigheid kan 
worden verwacht; 

- Aard en omvang van de gevreesde schade (letsel- en zaakschade, vermogensschade en 
immateriële schade)  

- De waarschijnlijkheid dat deze schade zich als gevolg van bepaald gedrag zal voordoen; 
- De aard van de gedraging; 
- De bezwaarlijkheid (voor de potentiële dader) in termen van kosten, tijd en moeite voor het 

nemen van voorzorgsmaatregelen 
Deze criteria worden in de rechtspraak gebruikt bij de beoordeling of er sprake is van een 
gevaarzettende situatie.  
 
2.3 Meppelse Ree 
Een voorbeeld van verwijtbaar handelen is het arrest van de Meppelse Ree183. In dit arrest reed de heer 
Vos op een tweebaansweg. Hierbij stonden borden langs de weg met daarop de waarschuwing voor 
overstekend wild. De heer Vos reed minder dan de toegestane snelheid toen er plots een ree overstak. 
Hierbij heeft de heer Vos uitgeweken naar links waardoor hij een frontale aanrijding heeft veroorzaakt. 
Volgens het Hof viel de heer Vos geen verwijt te maken, hij heeft immers in een reflex gehandeld. 
Echter, de Hoge Raad stelde dat de heer Vos ook op een andere manier een aanrijding met de ree had 
kunnen voorkomen. Derhalve is zijn uitwijk manoeuvre vermijdbaar en daarmee verwijtbaar. 

                                                           
181 HR 31 januari 1919, NJ 137957 
182 HR 5 november 1965, NJ 1966, 136 
183 HR 11 november 1983, LJN: AG 4688 



2.4 Wilnis 
In het Wilnis arrest184 speelde meerdere juridische vraagstukken. Zo werd er stilgestaan bij de vraag of 
een dijk een opstal is en welke maatstaven gehanteerd worden om te bepalen of deze gebrekkig is. In 
dit geval was het Hoogheemraadschap eigenaar en beheerder van een dijk nabij Wilnis. Omdat de dijk 
een secundaire, regionale waterkering is, zijn er geen wettelijke veiligheidsnormen voor vastgesteld. 
Van 25 op 26 augustus 2003 is de dijk verschoven waardoor er water in een woonwijk van Wilnis is 
gestroomd. De gemeente vordert schadevergoeding van het Hoogheemraadschap. De eerste vraag die 
speelde, was de vraag of een dijk een opstal is. De Hoge Raad gaf aan dat uit de ruime definiëring van 
artikel 6:174 BW blijkt dat een bouwwerk als opstal aangemerkt kan worden wanneer menselijk 
ingrijpen heeft bijgedragen aan het ontstaan ervan. De dijk kan dus aangemerkt worden als opstal. 
Vervolgens stond de Hoge Raad stil bij de vraag of de dijk voldoet aan de eisen die men daaraan in de 
gegeven omstandigheden mag stellen. Daarbij achtte de Hoge Raad het van belang dat er naast de 
kelderluikfactoren ook rekening gehouden moet worden met de financiële middelen en beleidsvrijheid. 
Tevens moet volgens de Hoge Raad, in tegenstelling tot het Hof, de huidige stand van de wetenschap 
en techniek meegenomen worden in de beslissing.  
 
2.5 KPN/Delicatessenhandel 
In het arrest KPN/Delicatessenhandel185 wordt duidelijk wanneer het gevaar zich verwezenlijkt zoals 
bedoeld in artikel 6:174 BW. In dit geval had KPN een bedrijfspand gehuurd van Delicatessenhandel. In 
dit bedrijfspand zat asbest onder het dak. Het aanwezig zijn van asbest was bij de eigenaar van het 
pand bekend, maar dit leverde geen direct gevaar op. Totdat er in het paasweekend in 2005 werd 
ingebroken. De inbrekers hebben zich toegang verschaft door een gat in het dak te maken. Hierdoor is 
de asbest vrijgekomen. Pas bij de inbraak heeft het gevaar zich verwezenlijkt, zoals vereist is in artikel 
6:174 BW. 
 
2.6 Voorbeeld tenzij-clausule artikel 6:174 BW 
Stel dat door een terroristisch aanslag de deur van de lift beschadigd is. Vervolgens komt er een 
nietsvermoedende bezoeker die, doordat de deuren gewoon open gaan, in de liftschacht valt. Hij loopt 
hierbij ernstig letsel op. De bezoeker kan de eigenaar van het pand in principe niet aanspreken op 
grond van artikel 6:174 BW, omdat er sprake is van overmacht186. Het tijdsverloop speelt wel een rol. 
Wanneer de terroristisch aanslag om 12.00 uur plaatsvindt en de nietsvermoedende bezoeker valt om 
12.05 uur in de liftschacht, dan is de eigenaar van het pand niet aansprakelijk vanwege overmacht. Stel 
nu dat de aanslag om 12.00 uur plaatsvindt en de nietsvermoedende bezoeker valt om 13.00 uur in de 
liftschacht. Dan zou de eigenaar mogelijk wel aansprakelijk zijn voor de schade. Hij had namelijk in dat 
uur tussen de aanslag en het ongeval wel maatregelen kunnen nemen. Zo had hij met vrij eenvoudige 
middelen zoals linten of met borden aan kunnen geven dat de lift defect is en dat er geen gebruik van 
gemaakt mag worden187.  
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
184 HR 17 december 2010, LJN: BN 6236 
185 HR 3 september 2014, LJN: BM 3980 
186 Art. 40 Sr.  
187 Spier 2012 p. 117 - 118 



Bijlage 3: Jurisprudentie onderzoek CROW-richtlijnen 
1. Scheef liggende stoeptegel 

In dit arrest was de vraag of de gemeente aansprakelijk is voor schade door een scheef liggende 
stoeptegel. Verzoekster heeft aangevoerd dat de stoep niet voldeed aan de norm van het CROW. De 
rechter zei hierover het volgende: “Om te bepalen welke hoogteverschillen acceptabel zijn kan 
aansluiting gezocht worden bij de norm in het handboek van het CROW, waarin een hoogteverschil van 
3  centimeter  of  meer  is  als  ‘ernstig’  wordt  gekwalificeerd.  Dat  deze  door  het  CROW  vastgestelde  norm  
doorgaans wordt gehanteerd, is door de gemeente  niet  betwist.  (…) De Kantonrechter: oordeelt dat de 
gemeente jegens verzoekster aansprakelijk is op grond van artikel 6:174 BW voor de schade als gevolg 
van het ongeval.188” 
 
Rechtbank Rotterdam 21 juli 2011, LJN: BU 9562 
 

2. Uitstekende putdeksel 
De rechtbank Amsterdam heeft de gemeente aansprakelijk gesteld op grond van artikel 6:174 BW voor 
schade ten gevolge van een val over een putdeksel. Deze putdeksel stak drie centimeter boven het 
trottoir uit. Daardoor voldeed het trottoir niet aan de eisen die in de gegeven omstandigheden gesteld 
mochten worden. Bij vaststelling van het gebrek heeft de rechtbank gebruik gemaakt van CROW 
richtlijnen.  De  rechtbank  oordeelde  als  volgt:  “Volgens de normen die zijn vastgelegd in het handboek 
van  het  CROW  wordt  een  oneffenheid  als  de  onderhavige  aangemerkt  als  ‘ernstig’.  (…)  De  norm  die  
gemeente aldus kennelijk voor zichzelf aanhoudt ten aanzien van de staat van een trottoir is in het 
onderhavige  geval,  waarin  niet  (tijdig)  is  ingegrepen,  overschreden.  (…)  is  de  rechtbank  van  oordeel  dat  
het trottoir ter plaatse van de valpartij niet voldeed aan de eisen die men daaraan in de gegeven 
omstandigheden mocht stellen189.” 
 
Rechtbank Amsterdam 15 april 2009, LJN: BI 4186 
 

3. Kantelende vrachtwagen 
In dit arrest is een vrachtwagen gekanteld op de rotonde. De verzekeraar van de vrachtwagen voert aan 
dat de rotonde volgens Bosscha niet voldoet aan de CROW-richtlijn en dat deze als gebrekkig 
aangemerkt  dient  te  worden.  De  rechter  stelt  echter:  “Naar het oordeel van de rechtbank is geen 
sprake van een gebrek aan de rotonde, zoals door Achmea is gesteld. Dat volgt niet uit het rapport van 
Bosscha. Daarin staat slechts dat Bosscha zich afvraagt of de rotonde wel voldeed aan de door het 
CROW  gestelde  richtlijnen  (…)”  Daarnaast geeft de rechtbank aan dat aan CROW-richtlijnen geen 
concrete (rechts)norm kan worden ontleend. De publicaties van CROW hebben slechts de status van 
een aanbeveling190.   
 
Rechtbank Zwolle-Lelystad 26 augustus 2009, LJN: BK 3775 
 

4. Verzakking van het wegdek 
De CROW-richtlijnen zijn, door de eiser in de zaak tegen de Staat met betrekking tot verzakking van de 
weg, aangevoerd ter beantwoording van de vraag of de weg gebrekkig is. Hierbij voert de eiser aan dat 
de verzakking getoetst kan worden aan de richtlijnen van CROW. Uit deze toetsing vloeit voort dat de 
verzakking als ernstig te beschouwen is. In het arrest  staat  het  als  volgt  beschreven:  “Een niveauverschil 
van meer dan 30 millimeter wordt door het CROW aangemerkt als ernstig en kan, ook volgens het 
CROW,  gemakkelijk  gevaarlijke  situaties  opleveren.  (…)  Beide  partijdeskundigen  zijn  het  erover  eens  dat  
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de oneffenheid volgens de CROW-richtlijn kon worden aangemerkt als ernstig. De Staat stelt zich op het 
standpunt dat de verzakking in het onderhavige geval echter niet aan te merken is als een gevaarlijk 
gebrek. Daartoe stelt de Staat dat de CROW-richtlijnen een ideaaltypische situatie beschrijven, waar 
onder omstandigheden door de wegbeheerder van mag worden afgeweken. In dit geval was afwijking 
naar het oordeel van de Staat gerechtvaardigd omdat de weg bij normaal gebruik geen gevaar 
opleverde. (…)  De  rechtbank deelt deze conclusie van de Staat niet. Uit het gegeven dat de verzakking 
volgens de CROW-richtlijn aan te merken was als een ernstige oneffenheid volgt dat deze vermoed moet 
worden een gevaarlijk gebrek te vormen.191”  
 
Rechtbank  ’s-Gravenhage 24 juni 2009, LJN: BJ 2494 
 

5. De racefietser 
In dit arrest, welke door de Hoge Raad is terugverwezen naar het hof, is een racefietser in de berm 
terechtgekomen bij het passeren van een vrachtwagen. Hierdoor is de racefietser ten val gekomen en is 
hij onder een vrachtwagen terecht gekomen. De verzekeraar Reaal heeft ter cassatie onder 
klachtonderdeel 1 sub (d) aangevoerd dat de berm een veilige uitwijkmogelijkheid voor weggebruikers 
dient  te  bieden,  conform  het  CROW  Handboek.  De  Hoge  Raad  oordeelt  als  volgt:  “Ook het oordeel van 
het hof dat de gemeente geen concrete norm heeft geschonden door de richel niet te voorkomen of op 
te heffen is onbegrijpelijk, gelet op het beroep van Reaal op het CROW-Handboek betreffende de veilige 
inrichting van bermen (pag. 35). Eveneens onbegrijpelijk is de mening van Royal HaskoningDHV, die het 
hof kennelijk heeft overgenomen, dat volgens CROW een richel van 3-5 cm niet gedicht hoeft te worden. 
Ook klachtonderdeel 1 sub (d) is dus gegrond.192” 
 
Gerechtshof  ‘s-Hertogenbosch 2 juni 2015, zaaknummer: HD 200.153.858_01 
 

6. Gebrekkige verkeersdrempel 
Op maandag 3 mei 1999 is een bus van Prak Tours over een drempel gereden bij het verlaten van 
Appelscha. Toen de bus over de drempel reed, is een mevrouw van haar stoel losgekomen en is zij bij 
het terugvallen in de stoel gewond geraakt. De verzekering die de schade van mevrouw vergoed heeft, 
wil nu de schade verhalen op de gemeente Ooststellingwerf. Met betrekking tot het gebruik van CROW 
richtlijnen  zegt  de  rechtbank  het  volgende:  “Aegon heeft ter onderbouwing van de door haar gestelde 
gebrekkigheid van de verkeersdrempel verwezen naar de CROW-richtlijnen die als richtlijn voor de 
inrichting van wegen door wegbeheerders dienen. De rechtbank is van oordeel dat deze richtlijnen zeker 
gewicht in de schaal dienen te leggen bij de beantwoording van de onder overweging 5.4. 
geformuleerde vraagstelling, doch zij kent aan de CROW-richtlijnen geen absolute betekenis toe in dier 
voege dat als een verkeerssituatie niet (geheel) aan deze richtlijnen voldoet de conclusie moet zijn dat er 
onvoldoende veiligheidsmaatregelen door de wegbeheerder zijn getroffen. Naast deze richtlijnen zijn 
naar het oordeel van de rechtbank namelijk ook (andere) factoren van belang (…)193” 
 
Rechtbank Leeuwarden 7 december 2005, LJN: AY 8681 
 

7. Scheur in het fietspad 
Een tienjarig meisje fietste tegen de avond vanaf de scouting naar huis via een fietspad door de duinen. 
Op een gegeven moment loopt het fietspad stijl naar beneden. Op dit stuk fietspad is een scheur van 
vijf meter over de gehele lengte van het fietspad. Het meisje is gevallen en heeft een hersenschudding 
opgelopen. Bij de vraag of het fietspad voldeed aan de eisen die men in de gegeven omstandigheden 
mocht  stellen,  zegt  de  rechtbank  het  volgende:  “De rechtbank verwerpt de stelling van [eiseres] dat 
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sprake is geweest van onvoldoende onderhoud. Blijkens de ter zitting overgelegde onderhoudsgegevens, 
die door [eiseres] niet zijn bestreden, is het bewuste deel van het fietspad in het najaar van 2010 nog 
door gediplomeerde externe inspecteurs beoordeeld op grond van de CROW-richtlijnen. Toen is blijkens 
het door de Gemeente overgelegde inspectierapport in het betreffende deel van het fietspad geen 
oneffenheid of scheurvorming geconstateerd die noopte tot enig herstel. Er wordt slechts gesproken 
over randschade ter plaatse, die echter geen enkel verband houdt met de onderhavige scheurvorming. 
Nu blijkens de als bijlage bij het rapport [ongevallendeskundige] overgelegde CROW-richtlijn wordt 
aanbevolen jaarlijks een globale inspectie van verhardingen uit te voeren valt niet in te zien waarom de 
Gemeente in strijd met de richtlijn zou hebben gehandeld. Immers, tussen het ongeval en de laatste 
inspectie is minder dan een jaar verstreken.194” 
 
Rechtbank Den Haag 4 juni 2014, zaaknummer: C-09-450332 - HA ZA 13-1008 
 

8. Gevallen mottorijder 
Op de zomeravond van 14 juni 2004 is een motorrijder tegen de met stenen gevulde schanskorf van 
een rotonde gebotst. Hij kwam van de afrit van de A58 en werd naar eigen zeggen verblind door de 
laagstaande zon. Hij remde op het laatste moment, maar kon de botsing niet meer voorkomen. In dit 
arrest voert de motorrijder aan dat de rotonde gebrekkig is. De rechtbank zegt hierover het volgende: 
“Voor de vraag of de rotonde op 14 juni 2004 gebrekkig en/of gevaarzettend was ingericht is van belang 
dat zij toen buiten de bebouwde kom van Middelburg lag en dat op de toeleidende Schroeweg een 
snelheid van 70 km per uur was toegestaan. Uit de CROW-richtlijnen volgt dat rotondes in het belang 
van de verkeersveiligheid duidelijk als zodanig zichtbaar en herkenbaar moeten zijn. Hoewel de 
richtlijnen inderdaad geen wettelijke status hebben blijkt uit de processtukken dat zij niettemin als 
gezaghebbend worden ervaren en bij de inrichting van infrastructuur veelvuldig worden gehanteerd, 
zoals kennelijk ook door de gemeente in casu is gedaan.195” 
 
Rechtbank Middelburg 3 mei 2004, LJN: BO 9374 
 

9. Auto-boom 
In dit arrest is de eiseres met haar auto tegen een boom gebotst. Hierbij heeft zij letsel opgelopen. Zij 
voert ter zitting aan dat de weg en bijbehorende berm niet voldeden aan de eisen die men daaraan in 
de gegeven omstandigheden mocht stellen. Daarbij hanteert zij een handboek van CROW. De rechtbank 
oordeelt  als  volgt:  “De rechtbank stelt voorop dat het "Handboek veilige inrichting van Bermen" waarop 
[eiseres] zich beroept geen wettelijke status heeft, maar een richtsnoer vormt voor wegbeheerders (en 
het onderhoud) van wegen. Niet naleving van deze publicatie leidt niet zonder meer tot de conclusie dat 
er sprake is van een gebrek als bedoeld in artikel 6:174 lid 1 BW. Met Gemeente Kampen is de rechtbank 
voorts van oordeel dat uit de genoemde publicatie blijkt dat de daarin neergelegde richtlijnen gelden 
voor 80 km/u wegen en niet voor de onderhavige weg, waar (destijds) een snelheidslimiet van 60 km/u 
ge(o)ld(t). Uit de bestudering van de door [eiseres] overlegde foto's blijk voorts in het geheel niet van het 
door [eiseres] gestelde hoogteverschil. (…) De op de wegbeheerder rustende zorgplicht strekt ook niet 
zover dat elke oneffenheid, van welke aard ook, dient te worden verwijderd. Naar het oordeel van de 
rechtbank is een dergelijke onderhoudstoestand als ter plaatse ten tijde van het ongeval geenszins 
ongebruikelijk voor een weg (en berm) als deze en voldoet deze aan het niveau dat van de weg 
beheerder voor een dergelijke weg mag worden verwacht.196” 
 
Rechtbank Zwolle-Lelystad 7 december 2011, LJN: BV 1532 
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10. Fietspaaltje 
Op 4 augustus 2005 is appellant met zijn racefiets ten val gekomen doordat hij tegen een fietspaaltje 
botste. De vraag is of het fietspad als gebrekkig aangemerkt kan worden. Het hof oordeelt als volgt: 
“Het hof constateert dat in de richtlijnen van het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond- 
Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek (CROW) verkeerspaaltjes op een fietspad door 
markering met een ribbelmarkering in het wegdek van ten minste 5 meter dienen te worden ingeleid. De 
verkeerssituatie ter plaatse was niet van dien aard dat een dergelijk waarschuwingssignaal achterwege 
kon blijven. De weg werd immers ook gebruikt door een specifieke categorie verkeersdeelnemers, te 
weten racefietsers. Deze weggebruikers plegen in groepen bijeen te fietsen met een relatief hoge 
snelheid. Bij de inrichting van de weg had de gemeente daar rekening mee moeten houden.197” 
 
Gerechtshof Leeuwarden 29 juni 2010, LJN: BN 0791 
  

                                                           
197 Hof Leeuwarden 29 juni 2010, LJN: BN 0791 



Bijlage 4: Biggenruggen 
4.1 Biggenruggen met wegversmalling 

       Figuur 4: Biggenruggen198 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op bovenstaande afbeelding is aan weerszijden van de weg de zogenaamde biggenruggen te zien. Deze 
afbeelding is van de Bekerbaan te Schimmert en voldoet aan de omschrijving zoals deze gegeven wordt 
in het arrest. Het arrest omschrijft de situatie als volgt: “(..) reed Sibels op zijn brommer over de 
Bekerbaan  te  Schimmert,  gemeente  Nuth.  (…)  Op  de  Bekerbaan  waren  destijds  vijf  
‘Snelheidsbeperkende  Maatregelen’  aangebracht,  bestaande  uit  twee  ‘verkeersremmers’  en  een  aantal  
RWS-banden  (‘biggenruggen’)  tussen  de rode fietssuggestiestroken aan weerszijden van de weg en de 
daartussen  gelegen  rijbaan  voor  de  auto's.  De  ‘verkeersremmer’  is  een  verhoging  van  de  weg,  met  witte  
zijkanten en zwart-witte  zuil  erop,  waardoor  de  rijbaan  wordt  versmald.  De  ‘biggenrug’  is  een witte 
betonnen band van ongeveer 13 cm hoog, 35 cm breed en 1 meter lang die al dan niet aan elkaar 
aansluitend worden geplaatst om de rijbaan van de fietssuggestiestrook te scheiden. Bij het inrijden van 
een snelheidsbeperkende maatregel passeerde een weggebruiker achtereenvolgens een wit 
verdrijvingsvlak, een verkeersremmer aan de rechterzijde van de rijbaan (soms voorafgegaan door een 
biggenrug), een aantal biggenruggen aan beide zijden van de rijbaan en tot slot een verkeersremmer 
aan de linkerzijde van de rijbaan (soms gevolgd door een biggenrug). Tussen de verschillende 
onderdelen van de snelheidsbeperkende maatregel was tussen de rijbaan en de fietssuggestiestrook een 
onderbroken  witte  streep  op  de  weg  aangebracht.  (…)” 
 
4.2 Verkeersborden m.b.t de biggenruggen en wegversmalling 
Het arrest spreekt over de volgende verkeersborden aan de Bekerbaan:  “Aan het begin en het einde 
van  de  Bekerbaan  was  een  bord  ‘wegversmalling’  met  het  onderbord  '5x’  geplaatst.  Ook  waren  op  de  
weg de borden ‘verkeerssituatie  gewijzigd’  geplaatst.” De verkeersborden die in het arrest bedoeld 
worden zijn de volgende:  

Wegversmalling met onderbord: Verkeerssituatie gewijzigd: 
Figuur 5: Wegversmalling199 

 
Figuur 6: Situatie gewijzigd200 
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