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Inhoudsindicatie 
 

 
Verkeerslichten, Gevaarzetting 

 
 

Samenvatting 
 

 
Twee auto’s rijden elkaar op een provinciale weg tegemoet, in de richting van een met verkeerslichten 
beveiligde kruising. De verkeersregeling is zo geprogrammeerd dat verkeer dat op de kruising linksaf wil 
slaan en dus het weggedeelte voor tegemoetkomend verkeer moet kruisen, alleen dan groen licht krijgt 
als het licht voor het tegemoet/doorgaand rijdend verkeer op rood staat (en vice versa). De auto’s 
komen op de kruising met elkaar in botsing. Beide bestuurders stellen dat zij groen licht hadden. Beiden 
beschikken niet over aanvullend bewijs van die stelling. Vast staat dat de installatie goed heeft gewerkt. 
De bestuurder van de auto die rechtdoor had willen rijden (X), daagt de bestuurder van de auto die 
linksaf was geslagen (Y). Laatstgenoemde wordt in rechte vertegenwoordigd door het Nederlands Bureau 
(NBM). De rechtbank wijst de vordering van X volledig toe, overwegende dat Y uitstekend zicht moet 
hebben gehad op X, terwijl Y tegen de politie had verklaard dat hij X in het geheel niet had zien 
aankomen. Aldus wordt aangenomen dat Y zich gevaarzettend heeft gedragen, wat zijn 
aansprakelijkheid meebrengt. De rechtbank verwerpt het beroep van NBM op eigen schuld van X, 
aangezien de bewijslast die een beroep op eigen schuld kan schragen, op NBM rust en NBM tot tweemaal 
toe had opgemerkt dat achteraf niet meer viel vast te stellen welk verkeerslicht rood dan wel groen licht 
uitstraalde. Onder die omstandigheden acht de rechtbank het bewijsaanbod van NBM onvoldoende 
serieus. Het hof vernietigt het vonnis van de rechtbank. Het stelt vast dat X niet aan zijn vordering ten 
grondslag had gelegd dat Y door rood had gereden en dat daarom veronderstellenderwijs moest worden 
aangenomen dat het X is geweest die rood had. Het verwerpt de – kennelijk, volgens het hof – door X 
betrokken stelling dat het functioneren van de verkeerslichten wegens onzekerheid buiten beschouwing 
kon worden gelaten. Het neemt tot veronderstelling dat X door rood was gereden en kwalificeert dat als 
een zodanig ernstige fout, dat aangenomen moet worden dat de aanrijding hierdoor is veroorzaakt. Ook 
in geval Y iets zou kunnen worden verweten, dient de schade nochtans volledig voor rekening van X te 
blijven, aldus het hof. De Hoge Raad casseert deze uitspraak en oordeelt dat bij onzekerheid over de 
vraag welke partij door groen is gereden, er veronderstellenderwijs van moet worden uitgegaan dat dat 
de gedaagde partij is, maar dat hieruit niet zonder meer volgt dat gedaagde niet aansprakelijk zou zijn, 
bijvoorbeeld wegens onvoldoende oplettendheid of andere omstandigheden van het geval. Kan de 
aansprakelijkheid worden gevestigd, dan is het vervolgens aan gedaagde om bewijs bij te brengen van 
eigen schuld van eiser. In dat geval geldt de veronderstelling dat eiser door groen is gereden. Stelplicht 
en bewijslast van feitelijke grondslag van een eigen schuld-verweer rusten immers op gedaagde. 
 
Link naar uitspraak: ECLI:NL:HR:2006:AY9749 

 
 

Noot 
 

 
1. Twee auto’s, rijdend met een normale snelheid, komen in botsing op een met verkeerslichten 
beveiligde kruising. Aangezien de verkeerslichten goed hebben gewerkt kan uitgesloten worden dat 
beide bestuurders groen licht hebben gehad – maar zij beweren allebei ten stelligste van wel. Er zijn 
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verder geen getuigen. Zie daar de casus van dit arrest. Ooit zouden advocaten hun cliënten hebben 
ontraden bij deze stand van zaken een procedure te beginnen. Eiser, als drager van de bewijslast, komt 
immers bewijs te kort voor zijn stelling dat hij door groen en de ander door rood is gereden. De 
uitspraak laat zien dat deze klassieke bewijsnood niet fataal hoeft te zijn, zoals overigens ook al was 
gebleken in ’s Hoge Raads arrest van 22 april 2005, NJ 2006/20 («JA» 2005/51). Het komt hierop neer 
dat de Hoge Raad verwacht dat de rechter veronderstelt dat eiser door rood is gereden en gedaagde 
door groen én dat hij ingaat op de vraag of gedaagde daar mogelijk onvoldoende op heeft geanticipeerd 
en aldus onrechtmatig heeft gehandeld. Oordeelt de rechter dat dit het geval is geweest, dan is het aan 
gedaagde om ex art. 6:101 BW bewijs bij te brengen van eigen schuld aan de zijde van eiser. In deze 
fase geldt de veronderstelling dat eiser groen licht had, waartegen gedaagde bewijs mag inbrengen. Dat 
is dus een diametraal tegenovergesteld uitgangspunt. Bij de vraag of gedaagde aansprakelijk is, mogen 
naast de veronderstelling dat hij door groen is gereden, alle omstandigheden een rol spelen, waaronder 
in het bijzonder het verkeersgedrag van partijen onmiddellijk voor de aanrijding – had gedaagde er 
rekening mee moeten houden dat eiser door rood zou rijden, ook gelet op snelheid en afstand tot de 
kruising? – en de overzichtelijkheid van de kruising. Ten slotte wijt de Hoge Raad op de mogelijkheid dat 
ter plaatse waarschuwingsborden zijn geplaatst. 
 
2. Het arrest van 22 april 2005 (NJ 2006/20, «JA» 2001/51) had al bij menige beoefenaar van het 
verkeersaansprakelijkheidsrecht de wenkbrauwen in beweging gebracht. In de casus van dit arrest – een 
aanrijding tussen een bromfietser en een automobilist – bestond ook onzekerheid over de vraag wie er 
door rood was gereden. Hier was het hof (al) van de veronderstelling uitgegaan dat de gedaagde 
automobilist door groen was gereden, maar vond het ook dat de automobilist de kruising beter had 
moeten overzien dan hij had gedaan. De veronderstelling van groen licht bracht niet als vaststaand feit 
mee dat de bromfietser dús door rood was gereden. Dat stond nog te bezien in het kader van art. 6:101 
BW. Het was aan de automobilist te bewijzen dat de bromfietser rood had gehad. In dat bewijs slaagde 
hij niet. Hof en Hoge Raad hielden de kerk in het midden, in hun oordeel dat – kort gezegd – ook als 
ongewis blijft wie er door rood is gereden, beide partijen kennelijk het kruisingsvlak zijn genaderd en 
opgereden zonder goed uit hun ogen te kijken. Daarmee was ook de eigen schuld van de bromfietser 
gegeven. Diens ernstig letsel bewoog het hof ertoe de schuld van de automobilist tot 60% te corrigeren. 
Dat vond eveneens goedkeuring bij de Hoge Raad. 
 
3. Deze rechtspraak ontsluit een grijs gebied waarin eiser, als hij zelf door rood is gereden, met kans op 
succes kan betogen dat zijn wederpartij ‘‘door zijn gevaarzettend handelen een situatie in het leven 
heeft geroepen waarbij de mate van waarschijnlijkheid van een ongeval als gevolg van dat handelen zo 
groot was, dat hij zich naar maatstaven van zorgvuldigheid van dat gedrag had moeten onthouden’’. In 
het geval van de ernstig gewonde bromfietser kan men zich nog voorstellen dat de rechter een 
weerbarstige route volgt om het kwetsbare slachtoffer in bescherming te nemen (diens schade is immers 
onder de verplichte aansprakelijkheidsverzekering van de ander gedekt), maar in het geval van het hier 
besproken arrest was dat niet aan de orde. Het ging uitsluitend om materiële schade. Aangenomen mag 
worden dat de Hoge Raad een regel heeft willen (be)vestigen die geldt voor alle gevallen waarin het 
bewijs ontbreekt van wie door rood dan wel door groen is gereden. 
 
4. De hiermee gemoeide hersengymnastiek voert ver, mijns inziens een stap te ver. De juridische logica 
is weliswaar te volgen, maar de afzonderlijke stappen maken een schizofrene indruk op wie hier niet 
voor doorgeleerd heeft. Hoe goed is uit te leggen of overtuigend te rechtvaardigen dat gedaagde in fase 
1 nog door groen is gereden en eiser door rood (de vestigingsfase), terwijl het uitgangspunt in fase 2 
(bij de beoordeling van de eigen schuld) diametraal anders ligt? Wat zijn alle omstandigheden van het 
geval? Is de weg lang en overzichtelijk, dan moet de een op de ander anticiperen. Is zo’n perspectief er 
niet, dan verandert er niets, want dan had het weggedrag eveneens moeten worden aangepast. En hoe 
worden die omstandigheden nader bepaald, als men het over de kleur van een verkeerslicht al niet eens 
kan worden? Zaken als de onderhavige kenmerken zich juist doordat er met betrekking tot de meest 
relevante omstandigheden nauwelijks iets vast staat. En hoe moet dit systeem worden toegepast op 
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vorderingen in reconventie? Dat is nog verre van duidelijk. De praktijk zal er een mouw aan moeten 
passen. Het is waarschijnlijk dat er in dit soort gevallen vaker op basis van schulddeling (50-50) zal 
worden afgewikkeld, maar de Hoge Raad heeft het kader niet zo scherp getrokken dat verwacht mag 
worden dat de schaderegelingspraktijk op dit punt eenvoudiger wordt. Eerder lijkt het tegendeel het 
geval en ligt een toename van procedures in het verschiet. 
 
5. Als laatste punt merk ik op dat terughoudendheid geboden is bij het hanteren van dit soort feitelijk 
positieve veronderstellingen (‘‘we gaan er even van uit dat u groen had maar zo meteen niet’’) die ten 
gronde voortvloeien uit de bewijspositie van partijen. Nauwelijks minder bevredigend maar wel 
aanmerkelijk beter uit te leggen is de situatie waarin de rechter (of de advocaat) eiser voorhoudt dat hij 
wellicht al het gelijk van de wereld aan zijn zijde heeft, maar dat in rechte het bewijs van zijn waarheid 
zwaarder telt dan de waarheid zelf. 
 
mr. W.H. Bouman 
 


