
JA 2005/74: Hoge Raad 3 juni 2005 (LJN AT4096) 

 

Eigen schuld, Billijkheidscorrectie, Tram  

 

Noot: W.H. Bouman 

Samenvatting 

Bij een ongeval is een voetganger in botsing gekomen met een tram en is daardoor gewond geraakt. De 

voetganger heeft de gemeente (als werkgever van de trambestuurder) aansprakelijk gesteld. De 

rechtbank heeft de gemeente veroordeeld om 80% van de schade te vergoeden. Na beoordeling van de 

wederzijdse fouten door zowel de trambestuurder als de voetganger kwam het hof tot het oordeel dat de 

aan de bestuurder toe te rekenen omstandigheden in aanmerkelijk grotere mate tot de schade hebben 

bijgedragen dan de fouten van de voetganger. Het hof heeft de vordering dan ook geheel toegewezen. 

Een exacte verdeling in het kader van de causaliteitsafweging heeft het hof achterwege gelaten omdat –

 zo overwoog het hof – vanwege de ernst van de fouten van de trambestuurder een zodanige 

billijkheidscorrectie diende te worden toegepast dat de vergoedingsplicht van de gemeente geheel in 

stand bleef. De Hoge Raad oordeelt dat het in het midden laten van een exacte causaliteitsverdeling 

toelaatbaar is, mits de aan ieder toe te rekenen omstandigheden worden vermeld, hetgeen het hof heeft 

gedaan. Het arrest wordt echter vernietigd vanwege het feit dat het hof de reeds in de zogeheten 50%-

regel verdisconteerde omstandigheden (zoals het gevaar dat een tram voor voetgangers in zich bergt) 

door het hof opnieuw werd betrokken in de vraag of aanleiding was voor een aanvullende 

billijkheidscorrectie ten gunste van de voetganger. 

1. Het geding in feitelijke instanties 

Verweerster in cassatie – verder te noemen: X – heeft bij exploot van 3 januari 2000 eisers tot cassatie –

 verder afzonderlijk te noemen: A en de Gemeente, dan wel gezamenlijk: de Gemeente c.s. – gedagvaard 

voor de rechtbank te Amsterdam en gevorderd bij vonnis, zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, de 

Gemeente c.s. hoofdelijk, des dat de een betalende de anderen zullen zijn bevrijd, te veroordelen om aan 

X te vergoeden de door haar ter zake van het ongeluk op 29 augustus 1995 geleden en te lijden materiële 

en immateriële schade, waarvan de omvang ware op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet 

en vermeerderd met de wettelijke rente daarover sedert 21 juli 1996. 

De Gemeente c.s. hebben de vordering bestreden. 

De rechtbank heeft bij vonnis van 18 juli 2001 de Gemeente c.s. hoofdelijk veroordeeld om aan X 80% 

te vergoeden van de door haar als gevolg van het ten processe bedoelde ongeval geleden en te lijden 

schade, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, te vermeerderen met de wettelijke rente 

daarover vanaf 21 juli 1996 tot de voldoening, de Gemeente c.s. veroordeeld in de proceskosten aan de 

zijde van X, dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad verklaard, en het meer of anders gevorderde 

afgewezen. 

Tegen dit vonnis hebben de Gemeente c.s. hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam. X 

heeft voorwaardelijk incidenteel hoger beroep ingesteld. 

Bij arrest van 22 januari 2004 heeft het hof in het incidenteel beroep het bestreden vonnis vernietigd en, 

opnieuw rechtdoende, de vordering van X geheel toegewezen en de Gemeente c.s. veroordeeld in de 

proceskosten van beide instanties. 

(...; red.) 

2. Het geding in cassatie 
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(...; red.) 

3. Beoordeling van het middel 

3.1. In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. 

i. Op 29 augustus 1995 omstreeks 11.45 uur vond op het trambaanvlak nabij en oostelijk van het 

kruispunt Weteringschans/Spiegelgracht te Amsterdam een verkeersongeval plaats (hierna: het ongeval). 

Daarbij waren betrokken X als voetgangster en A als bestuurder van een tram van zijn werkgever, de 

Gemeente. X heeft ten gevolge van het ongeval letsel opgelopen. 

ii. De Weteringschans bestaat ter plaatse uit twee voor weggebruikers bestemde rijbanen waartussen zich 

een middengedeelte bevindt, bestemd voor tramverkeer in de richting van het Leidseplein en het 

Weteringcircuit. Ten tijde van het ongeval was de situatie ter plekke aldus dat de oostelijk van het 

kruisingsvak gelegen voetgangersoversteekplaats in het midden door de trambanen werd onderbroken. 

iii. A reed als bestuurder van de tram over de trambaan van de Weteringschans, komende uit de richting 

van het Leidseplein en gaande richting het Wetering-circuit. X stak, komende van de Spiegelgracht en 

gaande in de richting van het Rijksmuseum, ter hoogte van genoemde voetgangersoversteekplaats de 

Weteringschans over. Zij liep vanaf de stoep aan de Spiegelgrachtzijde via het zebrapad naar het 

trambaanvlak en vervolgens via de eerste trambaan naar de tweede, waar zij werd aangereden door de 

door A bestuurde tram. 

iv. Vóór het passeren van het kruispunt Weteringschans/Spiegelgracht heeft A gebeld en de tram in de 

zogenaamde nulstand gezet, waardoor de stroomtoevoer werd onderbroken en de snelheid van de tram 

afnam. Toen A zag dat X doorliep, heeft hij een noodstop uitgevoerd: hij remde met de elektrische rem 

en met de noodrem, waardoor zand op de rails werd gestrooid. 

3.2. In dit geding heeft X gevorderd dat A en de Gemeente hoofdelijk zullen worden veroordeeld haar de 

materiële en immateriële schade te vergoeden die zij als gevolg van het ongeval heeft geleden. Zij heeft 

daartoe aangevoerd dat A jegens haar onrechtmatig heeft gehandeld door als bestuurder van een tram 

jegens haar als voetganger niet de zorgvuldigheid te betrachten die in de gegeven omstandigheden van 

hem mocht worden verwacht. Aangezien hij deze fout maakte als ondergeschikte van de Gemeente, is 

ook deze als werkgeefster van A jegens haar aansprakelijk. 

A en de Gemeente hebben de vordering bestreden. Zij hebben daartoe met name een beroep op 

overmacht gedaan, subsidiair op een zodanige mate van eigen schuld van X aan haar schade dat hun 

vergoedingsplicht geheel vervalt, althans niet geheel in stand kan blijven. 

De rechtbank heeft het beroep op overmacht verworpen en A en de Gemeente jegens X aansprakelijk 

geacht. Zij heeft het beroep van laatstgenoemden op eigen schuld van X aan haar schade in zoverre 

gegrond geacht dat 20% van de schade voor rekening van X dient te blijven, zodat A en de Gemeente 

80% van die schade aan haar dienen te vergoeden. 

Tegen dit vonnis hebben A en de Gemeente principaal appel ingesteld en X (voorwaardelijk) incidenteel 

appel. Het hof heeft het bestreden vonnis in het incidenteel beroep vernietigd en A en de Gemeente 

alsnog veroordeeld tot volledige vergoeding van de door X geleden schade. Het principale beroep werd 

verworpen. Daartoe oordeelde het hof in de kern als volgt. 

Op de bestuurder van een tram rust een zware zorgvuldigheidsplicht, die meebrengt dat de 

trambestuurder bij zijn rijgedrag rekening moet houden met fouten van voetgangers, tenzij deze zo 

onwaarschijnlijk zijn dat hij daarmee in redelijkheid geen rekening behoefde te houden. Stelplicht en 

bewijslast rusten op X (rov. 4.5). In de gegeven omstandigheden neemt het hof als vaststaand aan dat X 

geen blijk ervan heeft gegeven dat zij de voor haar bestemde waarschuwing heeft opgemerkt (rov. 4.9). 

A mocht dus niet erop vertrouwen dat X haar verkeersgedrag zou aanpassen aan de naderende tram, 

zodat hem rechtens enig verwijt kan worden gemaakt van het ontstaan van het ongeval. De grief die is 



gericht tegen de verwerping door de rechtbank van het beroep van A en de Gemeente op overmacht, treft 

daarom geen doel (rov. 4.10). 

Ten aanzien van de grief die was gericht tegen het oordeel van de rechtbank over de eigen-schuldvraag, 

overwoog het hof vervolgens aldus. Voorop staat dat het ongeval mede is te wijten aan de eigen schuld 

van X, nu zij een verkeersfout heeft gemaakt (rov. 4.12). Mét de rechtbank moet worden geoordeeld dat 

X in de gegeven omstandigheden onvoldoende oplettend aan het verkeer heeft deelgenomen (rov. 4.14). 

Aan A moet worden toegerekend dat hij onvoldoende heeft geanticipeerd op de mogelijkheid dat X –

 hoezeer ook in strijd met de geldende verkeersregels – zou oversteken. Omdat A niet na ‘‘aanbellen’’ 

van X erop mocht vertrouwen dat zij niet zou doorlopen, had hij eerder moeten remmen dan hij deed. In 

dat geval zou een grotere kans hebben bestaan dat hij de tram tijdig tot stilstand had kunnen brengen en 

zou X meer tijd hebben gehad zich van de tramrails te verwijderen (rov. 4.16). Aan A moet eveneens 

worden toegerekend dat hij heeft gehandeld in strijd met de voor hem geldende interne instructie te 

handelen alsof iedere oversteekplaats is voorzien van een zebra (rov. 4.17). Alles afwegend is ook het 

hof van oordeel dat de aan A toe te rekenen omstandigheden in aanmerkelijk grotere mate tot de schade 

hebben bijgedragen dan de aan X toe te rekenen omstandigheden. Tot welke verdeling van de schade 

deze afweging leidt, kan in het midden blijven, omdat het hof in de ernst en mate van verwijtbaarheid 

van de fout van A aanleiding ziet tot toepassing van de billijkheidscorrectie in die zin dat de 

vergoedingsplicht van A en de Gemeente geheel in stand blijft. In het bijzonder de in rov. 4.16 

besproken omstandigheid weegt zwaar. Bovendien gaat het hier om een ongeval tussen een voetganger 

en een tram die een groot gevaar voor voetgangers in zich bergt door de grote massa, de lange remweg 

en de onmogelijkheid om uit te wijken (rov. 4.19). 

3.3. De in onderdeel 1.1 tegen dit samengevat weergegeven oordeel aangevoerde klachten – onderdeel 

1.0 bevat slechts een inleiding – kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien artikel 81 RO, 

geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van 

de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling. 

3.4. Onderdeel 2.1 – onderdeel 2.0 bevat slechts een inleiding – is gericht tegen het oordeel van het hof 

in rov. 4.19, tweede volzin, dat in het midden kan blijven tot welke verdeling van de schade de in die 

overweging bedoelde afweging leidt, omdat het hof in de ernst en mate van verwijtbaarheid van de fout 

van A aanleiding ziet tot toepassing van de billijkheidscorrectie in die zin dat de vergoedingsplicht van 

A en de Gemeente geheel in stand blijft. Volgens het onderdeel heeft het hof met deze overweging blijk 

gegeven van een onjuiste rechtsopvatting aangezien de rechter – om de in het onderdeel uiteengezette 

redenen – gehouden is om, ook als het niet gaat om een regresvordering van een verzekeraar, 

uitdrukkelijk te vermelden tot welke verdeling van de schade de causaliteitsafweging naar zijn oordeel 

zou leiden. 

3.5. Het hof heeft, na het beroep van A en de Gemeente op overmacht te hebben verworpen, bij de 

beoordeling van hun subsidiaire verweer dat X eigen schuld heeft aan de schade die zij als gevolg van 

het ongeval heeft geleden, in de kern als volgt geredeneerd. Het heeft eerst overwogen dat zowel aan X 

als aan A – door het hof in zijn arrest opgesomde – omstandigheden zijn toe te rekenen, die tot de schade 

hebben bijgedragen. Vervolgens heeft het hof de mate waarin de aan ieder toe te rekenen 

omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen, afgewogen en is het in dat kader tot het oordeel 

gekomen dat de aan A toe te rekenen omstandigheden in aanmerkelijk grotere mate tot de schade hebben 

bijgedragen dan de aan X toe te rekenen omstandigheden. Ten slotte heeft het hof overwogen dat in het 

midden kan blijven tot welke verdeling van de schade deze afweging precies leidt, omdat het hof in de 

ernst en mate van verwijtbaarheid van de fout van A aanleiding ziet tot toepassing van de 

billijkheidscorrectie in die zin dat de vergoedingsplicht van A en de Gemeente geheel in stand blijft. 

Anders dan het onderdeel stelt, heeft het hof hiermee niet blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting 

omtrent de toepassing van art. 6:101 BW in gevallen als het onderhavige. Indien de rechter die over de 

feiten oordeelt in een zodanig geval tot de beslissing komt dat de billijkheid wegens de uiteenlopende 

ernst van de gemaakte fouten eist dat de vergoedingsplicht van de aansprakelijke partij geheel in stand 

dient te blijven, is hij in beginsel niet gehouden tevens nauwkeurig aan te geven in welke mate de aan 

ieder toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen, nu dat geen goede zin heeft. 

Daarbij verdient opmerking dat een zodanig oordeel, om begrijpelijk te zijn, in de regel – zoals het hof in 



de onderhavige zaak dan ook heeft gedaan – wel mede gebaseerd moet zijn op een vermelding van de 

aan ieder toe te rekenen omstandigheden die tot de schade hebben bijgedragen en dat, naarmate die 

omstandigheden op het eerste gezicht sterker lijken te impliceren dat de vergoedingsplicht van de 

aansprakelijke partij geheel of ten dele vervalt, het oordeel van de rechter dat de vergoedingsplicht op 

grond van de billijkheid niettemin geheel in stand dient te blijven, aan hogere motiveringseisen zal 

moeten voldoen. 

Het onderdeel, dat op een andere rechtsopvatting is gebaseerd, kan geen doel treffen. 

3.6. Onderdeel 3.1 – onderdeel 3.0 bevat geen klacht – keert zich tegen de zin volgend op die waartegen 

onderdeel 2.1 is gericht, luidende dat in dit geval bij de billijkheidscorrectie mede in aanmerking wordt 

genomen dat het hier gaat om een ongeval tussen een voetganger en een tram die een groot gevaar voor 

voetgangers in zich bergt door de grote massa, de lange remweg en de onmogelijkheid om uit te wijken. 

Volgens het onderdeel heeft het hof met deze overweging blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting 

aangezien deze omstandigheden al ten grondslag liggen aan de zogeheten 50%-regel, die mede geldt 

voor een aanrijding tussen een tram en een volwassen voetganger, en dus niet opnieuw in aanmerking 

mag worden genomen bij de beslissing omtrent toepassing van de billijkheidscorrectie boven 50% van 

de schade. 

3.7. Bij de beoordeling van het onderdeel wordt het volgende vooropgesteld. In zijn arrest van 14 juli 

2000, C 99/128, NJ 2001, 417, heeft de Hoge Raad overwogen dat ook in het geval van een aanrijding 

tussen een tram en een volwassen fietser of voetganger, bij de toepassing van het bepaalde in art. 6:101 

lid 1 de in HR 28 februari 1992, nr. 14628, NJ 1993, 566, aanvaarde ‘‘50%-regel’’ tot uitgangspunt 

behoort te worden genomen aangezien het geval van een aanrijding tussen een tram en een volwassen 

voetganger of fietser, wat de afweging van billijkheidsfactoren betreft, niet zodanig afwijkt van dat van 

een aanrijding tussen een motorrijtuig en een volwassen voetganger of fietser, dat de billijkheid een voor 

laatstgenoemde ongunstiger verdeling van de schade zou toelaten. Zoals hieruit – en uit het arrest van 28 

februari 1992 – volgt, is de in de aangehaalde overweging bedoelde ‘‘50%-regel’’ gebaseerd op de 

billijkheid. 

In de onderhavige zaak heeft het hof, bij de toepassing van de hier bedoelde billijkheidscorrectie, onder 

meer de door het onderdeel weergegeven omstandigheden betrokken. Dit wordt door het onderdeel 

terecht bestreden omdat de hier bedoelde omstandigheden al volledig zijn verdisconteerd in de ‘‘50%-

regel’’ en zij daarom niet nogmaals mogen worden meegewogen bij de beoordeling van de vraag of 

aanleiding bestaat om redenen van billijkheid een kleiner gedeelte van de schade voor rekening van de 

benadeelde te laten dan voortvloeit uit een afweging van de mate waarin de aan ieder toe te rekenen 

omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen. 

Het onderdeel treft dus doel. Dit moet tot vernietiging van de bestreden beslissing leiden. 

3.8. Het feit dat onderdeel 3.1 doel treft, brengt mee dat de onderdelen 3.2-3.5 geen behandeling 

behoeven. 

4. Beslissing 

De Hoge Raad: 

vernietigt het arrest van het gerechtshof te Amsterdam van 22 januari 2004; 

verwijst het geding naar het gerechtshof te ’s-Gravenhage ter verdere behandeling en beslissing; 

veroordeelt X in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van A en de 

gemeente begroot op € 439,58 aan verschotten en € 2.600,= voor salaris. 

 



NOOT 

1. Aan de serie van arresten die vorm heeft gegeven aan de bescherming van de zwakke 

verkeersdeelnemer is weer een uitspraak toegevoegd. Dat het oordeel van het hof in de hier te bespreken 

zaak geen stand hield, illustreert dat ook de hogere colleges niet steeds de juiste weg weten te vinden 

binnen het systeem van art. 6:101 BW jo. art. 185 WVW en de daarop ontwikkelde jurisprudentie. Op 

zich zijn de ‘‘hoofdregels’’ duidelijk. De billijkheid gebiedt dat wanneer een volwassen, zwakke 

verkeersdeelnemer getroffen wordt door een verkeersongeval waarbij een ‘‘sterke’’ verkeersdeelnemer 

betrokken is, dat slachtoffer aanspraak zal kunnen maken op vergoeding van ten minste 50% van zijn 

schade, behalve wanneer de sterke verkeersdeelnemer overmacht aannemelijk maakt. In de praktijk 

slaagt het overmachtsverweer zelden, omdat moet blijken dat de sterke verkeersdeelnemer rechtens geen 

enkel verwijt kan worden gemaakt. Eventuele fouten van de zwakke verkeersdeelnemer zijn slechts van 

belang voor zover die fouten zó onwaarschijnlijk zijn dat de sterke verkeersdeelnemer bij het bepalen 

van zijn verkeersgedrag daarmee in redelijkheid geen rekening had hoeven houden (bijv. HR 16 februari 

1996, NJ 1996/393). Kinderen beneden de veertien jaar genieten een nog sterkere bescherming: zowel de 

eventuele eigen schuld aan de zijde van het kind als het beroep op overmacht worden gemeten aan het 

criterium opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid. Het resultaat is dat kinderen beneden de veertien 

jaar vrijwel zeker zijn van vergoeding van 100% van hun schade. Dit noemt men de 100%-regel (HR 31 

mei 1991, NJ 1992/721 en HR 1 juni 1990, NJ 1991/720). 

2. De ‘‘50%-regel’’ is bekend uit het arrest IZA/Vrerink (HR 28 februari 1992, NJ 1993/566), dat 

voortborduurde op de hiervoor genoemde oordelen over de positie van kinderen beneden de veertien 

jaar. Omdat de context van deze rechtsontwikkeling steeds art. 185 WVW was (of art. 31 WVW (oud)), 

bleef enige tijd onzeker of ten aanzien van sterke verkeersdeelnemers die niet met deze bepaling worden 

bereikt, hetzelfde regime moest gelden. Trams worden bijvoorbeeld niet gerekend tot het gemotoriseerd 

verkeer als bedoeld in de WVW-bepaling. Hierover is duidelijkheid ontstaan met het arrest HR 14 juli 

2000, NJ 2001/417, waarin de Hoge Raad oordeelde dat de 50%-regel ook opgaat indien een tram een 

(volwassen) voetganger of fietser aanrijdt. De ratio van deze uitbreiding van de bescherming van de 

zwakke verkeersdeelnemer is volgens de Hoge Raad gelijk aan wat in IZA/Vrerink gold: de bijzondere 

beschermingsregels strekken ertoe fietsers en voetgangers zoveel mogelijk te beschermen tegen de 

gevaren van het gemotoriseerd verkeer. Er bestaat geen aanleiding de gevaren die het tramverkeer 

meebrengt, anders te beoordelen dan de gevaren verbonden aan het gemotoriseerd verkeer dat wel wordt 

geadresseerd door art. 185 WVW. Samengevat volgt de behoefte aan een bijzondere bescherming van 

zwakke verkeersdeelnemers uit de kwetsbaarheid van hun fysieke lichaam tegenover het geweld dat een 

gemotoriseerde verkeersdeelnemer kan ontwikkelen, doordat hij de macht heeft over een grote 

hoeveelheid samengebalde energie – ook wel het ‘‘Betriebsgefahr’’ genoemd. 

3. Zo ver, zo goed, zou men denken, maar de door de rechter te volgen gedachtegang is niet zonder 

valkuilen. Indien sprake is van fouten aan de zijde van de zwakke verkeersdeelnemer – en afwezigheid 

van overmacht aan de zijde van de sterke verkeersdeelnemer – zal de rechter eerst een 

causaliteitsafweging moeten maken waarin hij aangeeft welke factoren hij van belang acht om ieders 

aandeel in de veroorzaking van de schade vast te stellen. Vervolgens kan nog een billijkheidscorrectie 

plaatsvinden. 

4. De vraag is op welke wijze de rechter dit ‘‘proces’’ moet motiveren en hoe hij daarbij moet omgaan 

met de 50%-regel. Over beide vragen gaat het hiervoor afgedrukte arrest. Waar de rechtbank nog een 

schuldverdeling van 80/20 ten nadele van de gemeente c.s. had aangenomen, liet het hof na aan te geven 

welke causale verdeling volgens hém juist was. Het hof vond het niet noodzakelijk hier in een exacte 

verdeling te voorzien. Het ging er weliswaar van uit dat ook de voetganger onvoldoende oplettend was 

geweest, maar dat deze fout de – nadrukkelijk op grond van de billijkheidscorrectie – aan te nemen 

volledige vergoedingsplicht van de gemeente c.s. niet aantastte. Het hof liet dit oordeel niet uitsluitend 

steunen op de ernst en verwijtbaarheid van de fouten van de trammachinist, maar wees ook op het 

Betriebsgefahr verbonden aan de tram; een tram is zwaar, remt slecht en kan niet uitwijken. 

5. De gemeente c.s. klaagden er bij de Hoge Raad over dat het hof uitdrukkelijker had moeten zijn in zijn 

causaal getinte afwegingen en dat het ten onrechte ook het Betriebsgefahr van de tram had aangemerkt 



als een omstandigheid die een volledige vergoedingsplicht van de gemeente c.s. rechtvaardigde, aldus in 

aanvulling op wat het had overwogen over de ernst en verwijtbaarheid van de gedragingen van de 

trammachinist. De eerste klacht faalde, de tweede slaagde. Als de rechter oordeelt dat de billijkheid een 

volledige vergoedingsplicht van de aansprakelijke partij meebrengt, dan hoeft hij niet nauwkeurig aan te 

geven in welke mate de aan ieder toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen. De 

Hoge Raad acht dat ‘‘zonder goede zin’’, zij het dat van de rechter wel verlangd mag worden dat hij de 

omstandigheden vermeldt en dat hij zwaarder moet motiveren naar mate de causale omstandigheden een 

verval van de vergoedingsplicht van de aansprakelijke partij impliceren en de omvang van diens 

aansprakelijkheid op billijkheidsgronden niettemin volledig in stand wordt gelaten. 

6. Dit is een logische toevoeging: waar de feiten op een hoge mate van eigen schuld van het slachtoffer 

wijzen, moet ter (maatschappelijke) aanvaarding van de uitkomst zwaarder worden verantwoord waarom 

het slachtoffer zijn schade toch volledig vergoed krijgt. Overigens brengt dit oordeel geen nieuws. De 

causale weging en de toepassing van de billijkheidscorrectie is geen mathematische wetenschap. Al 

eerder had de Hoge Raad overwogen dat oordelen op dit gebied in belangrijke mate op intuïtie (mogen) 

berusten en slechts beperkt hoeven te worden gemotiveerd (HR 4 mei 2001, NJ 2002/214). Van belang is 

wel dat de rechter duidelijk onderscheidt tussen de twee trappen die art. 6:101 BW kenmerkt (HR 2 juni 

1995, NJ 1997/702). Als hij aanstonds wil ‘‘overstappen’’ naar de tweede trap van de 

billijkheidscorrectie, is het resultaat van de causaliteitsafweging minder van belang. Een vergelijkbare 

wijze van redeneren en motiveren werd al eerder door de Hoge Raad in stand gelaten (HR 22 december 

1995, NJ 1996/301). 

7. De wijze waarop het hof om was gegaan met het Betriebsgefahr vond echter geen genade. Het 

Betriebsgefahr wordt geacht volledig te zijn verdisconteerd in de 50%-regel en mag daarom niet: ‘‘(...) 

worden meegewogen bij de beoordeling van de vraag of aanleiding bestaat om redenen van billijkheid 

een kleiner gedeelte van de schade voor rekening van de benadeelde te laten dan voortvloeit uit een 

afweging van de mate waarin de aan ieder toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben 

bijgedragen.’’, aldus de Hoge Raad. 

8. Ook dit is een logische slotsom. De gemeente c.s. voelden zich door het hof voor het blok gezet omdat 

de door het hof gemaakte afweging – naar praktische uitwerking – een risicoaansprakelijkheid 

impliceerde. Immers werd de 50%-regel, die is gebaseerd op de kwetsbaarheid van voetganger en fietser, 

op die manier in feite opgerekt naar een 100%-regel, althans leek het hof zich daaraan schuldig te maken 

door het Betriebsgefahr mede in aanmerking te nemen bij het aannemen van een volledige 

vergoedingsplicht van de gemeente c.s. De Hoge Raad bevestigt dat dit niet de bedoeling is. 

9. Ik vraag mij af of de soep wel zo heet gegeten zou worden als de gemeente c.s. vreesden. Het hof tilde 

zwaar aan de ernst en verwijtbaarheid van het handelen van de trammachinist. Zijn overweging over het 

Betriebsgefahr had ook als een (in cassatie niet te toetsen) overweging ten overvloede kunnen worden 

aangemerkt (‘‘voorts speelt een rol’’). Wat hier ook van zij, het is de vraag of de gemeente c.s. erg 

gebaat zijn bij de uitkomst. Het feitelijk substraat van de zaak is zodanig, dat het hof het Betriebsgefahr 

niet noodzakelijkerwijs hoefde te betrekken in zijn oordeel dat een volledige vergoedingsplicht moest 

worden aangenomen. Het hof heeft – mijns inziens terecht – zwaar laten meewegen dat trammachinisten 

van het GVB onder een interne instructie staan oversteekplaatsen zoals die waarop het ongeval 

plaatsvond, te benaderen als lag er een zebra. Uit eigen waarneming kan ik daaraan toevoegen dat er in 

de onderhavige zaak temeer reden tot voorzichtigheid bestond, omdat de trambaan een zeer druk belopen 

toeristische route kruiste. Dat in de hoofdstad zowel fietsers als trams jaarlijks onevenredig veel 

slachtoffers onder toeristen maken, wijst op specifieke en niet te onderschatten risico’s die personen 

lopen die niet voorbereid zijn op lokale verkeersmiddelen én -gebruiken. Ik acht het in ieder geval niet 

toevallig dat het slachtoffer in deze zaak een toerist was. 

mr. W.H. Bouman, advocaat te Amsterdam 


