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Heeft u mail? Stuur uw adres! 

 
Aansprakelijkheid wegbeheerders 

 
‘Eigen schuld, dikke bult’ 
Domme Pech rijdt in het donker tijdens de 

vakantie met zijn racefiets in een gat in de weg. 

Hij valt met zijn hoofd op de stoeprand (Domme, 

zet voortaan die helm op: zie pagina 2). In het 

ziekenhuis wordt een hersenschudding 

geconstateerd. De fietsenmaker verklaart zijn 

fiets tot schroot: het frame is ernstig verbogen 

en het voorwiel is dubbel. Domme’s fiets was nog 

geen jaar oud en kostte € 1500,00. Door het 

verblijf in het ziekenhuis en de ziekmelding 

heeft hij ook nog een schade van € 2500,00. Is 

hier sprake van ‘Eigen schuld, dikke bult’? 

Wetenschapswinkel Rechten 
Dit jaar publiceerde deze winkel de resultaten 

naar een onderzoek over aansprakelijkheid van 

de wegbeheerder. Als dat het geval is, dan heeft 

Domme recht op volledige compensatie van de 

schade die hij geleden heeft. 

Jaarlijks komen er 65.000 fietsers bij de Spoed 

Eisende Hulp en ongeveer 7000 belanden in het 

ziekenhuis. Natuurlijk liggen die ongevallen niet 

altijd aan gebreken aan het wegdek, al is de 

staat daarvan soms zeer belabberd (zie 

Meldpunt “Mijn Slechtste Fietspad” van de 

Fietsersbond op www.fietsersbond.nl). In het 

onderzoek wordt antwoord gegeven op 2 vragen:  

1. Kunnen mensen als Domme Pech de schade 

verhalen?  

2. Hoe vergaat het mensen, zoals Domme, als 

zij een vergoeding claimen bij de 

wegbeheerder? 

Risico en aansprakelijkheid 
Uitgangspunt in het aansprakelijkheidsrecht is, 

dat iedereen zijn eigen schade draagt. De 

wegbeheerder is volgens art. 6:174 Burgerlijk 

Wetboek (BW) aansprakelijk voor de schade 

afhankelijk van enkele omstandigheden. De 

openbare weg hoeft niet altijd in perfecte staat 

te zijn. Er is wel een inspannings-verplichting en 

de wegbeheerder kan voor de onveilige situatie 

waarschuwen. Over enkele weken verschijnen de 

bordjes weer die waarschuwen voor gladheid 

tijdens de koolcampagne. 

 

Afdelingsnieuws 
• Afdelingsvergadering: 11-09 

• Fietsverlichtingsactie: 14-10 

• Afdelingsvergadering: 23-10 

• Afdelingsvergadering: 18-12 

Aansprakelijk, tenzij … 
De tenzij-formule zegt in Domme Pech’s 

voorbeeld: “Je hebt gelijk, Domme. De schade 

wordt vergoed, tenzij de tijd tussen het ontstaan 

van het gat en jouw schade heel kort was.” Laat 

nou toch een kwartier voor het passeren van 

Domme een meteoriet het gat in de weg geslagen 

hebben. Kan de wegbeheerder niet helpen: domme 

pech dus. Hetzelfde geldt bij plotselinge ijzel. 

Ook veranderingen van de verkeerssituatie (zie de 

borden) en het afsluiten van de weg heffen de 

aansprakelijkheid op.  

Kleine kans, groot leed 
Bij een gang naar de rechter om aansprakelijkheid 

te claimen speelt ‘onrechtmatigheid’ ook een grote 

rol. Dit wordt beschreven in art. 6:174 BW. De 

voornaamste punten: 

- De wegbeheerder kan onrechtmatig gedrag 

verweten worden, als niet de meteoriet, maar de 

vorst van 7 maanden geleden het gat in het 

wegdek heeft veroorzaakt. Bovendien was het 

gat al enkele malen gemeld bij het Meldpunt van 

de Fietsersbond. 

- Door de duisternis, de onbekendheid met de 

situatie (Domme was op fietsvakantie) en het gat 

in de weg is er een oorzakelijk verband tussen 

de onrechtmatigheid en de (grote) schade. Als 

Domme alleen een dubbel gevouwen voorwiel zou 

claimen, dan zou de rechter zeggen: ‘OK; grote 

kans, maar klein leed’. 
Voor Erik Dekker betekende een vergeten putdeksel het 

einde van zijn loopbaan als wielrenner. 

(Foto: http://www.geocities.com/erikdekkeronline/) 

 



 

Schadebegroting 
Onlangs was in het nieuws, dat een werkgever een  

werknemer geen ziektegeld hoefde te betalen, 

omdat deze niet kon werken vanwege een blessure, 

opgelopen tijdens het zaalvoetbal. Als de 

fietshelm verplicht zou zijn (Domme heeft er 

inmiddels natuurlijk een gekocht), dan kan de 

rechter het door de wegbeheerder te betalen 

bedrag verminderen. Als de fietshelm verplicht 

zou zijn (Domme heeft er inmiddels natuurlijk een 

gekocht), dan kan de rechter het door de 

wegbeheerder te betalen bedrag verminderen. 

Ga in beroep 
Het tweede deel van het onderzoek van de 

rechtswinkel ging over al dan niet toekennen van 

aansprakelijkheid. In beroep gaan blijkt in ieder 

geval te lonen. In een op de drie gevallen werd de 

aansprakelijkheid alsnog erkend. In het laatste 

deel van het onderzoek, de analyse van de 

schadebegroting, wordt geadviseerd altijd het te 

vorderen bedrag te specificeren. Richtlijnen voor 

deze bedragen zijn te vinden in de 

Smartengeldgids van de ANWB. Men beveelt ook 

aan zich eerst tot de wegbeheerder te richten. 

Die erkent de aansprakelijkheid eerder, dan de 

verzekeraars. 

 

De titel van het onderzoek luidt: “De 

aansprakelijkheid van wegbeheerders bij 

eenzijdige verkeersongevallen, Bespreking van de 

risco- en schuldaansprakelijkheid van de 

Nederlandse wegbeheerder van de openbare weg”; 

R. Rijnhout – Wetenschapswinkel Rechten te  

Utrecht, 2006, ISBN 90-5213-136-8, 170 pag. 

 

Interessante sites 
www.fietsersbond.nl 

http://aansprakelijkheid.startkabel.nl/ 

www.jurofoon.nl/letselschade/letselschade.asp 

www.letselcode.nl/ 

www.letselschade.nl/ 

http://www.verkeersongeval.nl/ 

 

De Verkeersslachtofferlijn van de ANWB is 24 

uur per dag bereikbaar (070) 314 77 66. 

Emailadres: vsl@awnb.nl. 

Bij de Verkeersslachtofferlijn is ook de gratis 

brochure 'Wegwijzer voor Verkeersslachtoffers' 

op te vragen. 

 

 

Zet die dop op je kop 
De Stichting Consument en Veiligheid bepleit het 

dragen van een fietshelm. In 60% van de 

ongevallen bij fietsers blijkt het te gaan om een 

val. Domme Pech is een van de vele slachtoffers 

die op de Spoedeisende Hulp worden behandeld 

voor (ernstig) hoofdletsel. Tegenstanders hebben 

het over een oververhit hoofd. De moderne helmen 

ventileren goed tot uitstekend (en anders wil het 

fietsweer van augustus 2006 uitstekend helpen). 

Zonder dop ben je een ‘doep’ 
Het eerste wat Domme Pech deed nadat hij de 

letselschade op zijn giro kreeg overgemaakt was 

het kopen van een goede fietshelmen. Daarbij 

gebruikte hij het onderzoek van de 

consumentengids uit 2005. Hieronder de best 

getestte helmen (testschaal 1-100): 

Agu S7 Flash: 78 

Giro Encinal: 78 

Limar 520: 74 

Briko Mistral: 71 

Cratoni Radon: 71 

Bell Ukon II: 70 

Met A-tomo: 69 

De prijs varieert tussen € 50 en € 65,00. Van die 

prijzen krijg je geen hoofdpijn, van een val met je 

fiets vaak wel. 

Leden van de Fietsersbond krijgen 10% korting bij 

Profile Westenenk in Schagen. 

 

 
Afbeelding uit een folder van het Belgisch Instituut voor 

Verkeersveiligheid 

 


