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Stellingen 

1. CROW-richtlijnen zijn van doorslaggevende betekenis bij de vraag of een 

wegbeheerder aansprakelijk is op grond van art. 6:174 BW. 

 

2. De invulling van de begrippen ‘gevaarzetting’ uit art. 6:162 BW en 

‘gebrekkige opstal’  uit art. 6:174 BW loopt vrijwel parallel. 

 

3. Art. 6:174 BW kan een grondslag bieden om de gemeente te verplichten 

om een weg te herstellen. 

 

 

 

 



Casus 

Snorfietser rijdt bij het oversteken van een kruising tegen een verhoogde 

hoekafronding, komt ongelukkig ten val en overlijdt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is de gemeente aansprakelijk? 

 

 

 



Wettelijk kader 
wegbeheerders- 
aansprakelijkheid 
 



Wettelijk kader 

 De staat van de weg leidt regelmatig tot ongevallen en schade. 

 Denk aan scheve stoeptegels, gaten in het wegdek of ongelukkig geplaatste 

paaltjes. 

 

 Schade kan mogelijk verhaald worden. 

 Art. 6:174 BW; het overheidslichaam dat belast is met het beheer van de 

openbare weg is aansprakelijk wanneer die weg moet worden beschouwd 

als een gebrekkige opstal. 



Wettelijke kader 

 Er is sprake van een gebrekkige opstal wanneer de opstal niet voldoet aan 

de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen en 

daardoor een gevaar voor personen of zaken oplevert. 

 

 Er is dus sprake van een open norm  mogelijk verdere invulling aan de 

hand van ‘CROW-richtlijnen’. 

 

 Let op de tijdelijke regeling verhaalsrechten (art. 6:197 BW)  geen 

subrogatie van de vordering van de benadeelde. De verzekeraar dient 

aansprakelijkheid te baseren op art. 6:162 BW. 



Wettelijk kader 

 Aansprakelijkheid kan ook worden gebaseerd op art. 6:162 BW 

(gevaarzetting) . 

 

 Wilnis-arrest (NJ 2012/155): invulling van de begrippen ‘gevaarzetting’ en 

‘gebrekkige opstal’ loopt vrijwel parallel. 

 

 In het kader van art. 6:162 BW zijn de kelderluikcriteria van belang. 

 



Wettelijk kader 

 Bij invulling van de open norm van art. 6:174 BW zijn de volgende 

gezichtspunten van belang (Wilnis-arrest): 

 De aard en bescherming van de weg 

 De (waarborg)functie van de weg 

 De fysieke toestand van de weg ten tijde van de verwezenlijking van het gevaar 

 Het te verwachten gebruik door derden van de weg 

 De grootte en de kans op verwezenlijking van het aan de weg verbonden gevaar 

 De aard en ernst van de mogelijke gevolgen van de verwezenlijking van dit gevaar 

 De mogelijkheid en bezwaarlijkheid van te nemen veiligheidsmaatregelen 

 Bij aansprakelijkheid van een overheidslichaam: de aan dit overheidslichaam 

toekomende beleidsvrijheid en ter beschikking staande financiën 

 

 



Wettelijk kader 

 Art. 6:174 BW heeft ten opzichte van art. 6:162 BW slechts een beperkte 

meerwaarde als aansprakelijkheidsgrondslag. 

 

 Art. 6:174 BW vereist, anders dan art. 6:162 BW, niet dat de wegbeheerder 

bekend was met de gevaarlijke situatie. 



HR 4 april 2014, NJ 2014/368 

 Aansprakelijkheid van een overheidslichaam als wegbeheerder moet worden 

beoordeeld aan de hand van de maatstaven die zijn ontwikkeld in het Wilnis-

arrest 

 

 Onder een openbare weg wordt mede de daarbij behorende berm begrepen 

indien wegdek en berm feitelijk zodanig op elkaar zijn afgestemd dat zij als 

één geheel moeten worden beschouwd 

 

 De enkele omstandigheid dat de weg door de aanwezigheid van een spleet 

gevaar voor (race)fietsers opleverde, betekent nog niet dat zij niet voldeed 

aan de eisen die men daaraan mocht stellen 



HR 4 april 2014, NJ 2014/368 

 De stelplicht en bewijslast rusten in beginsel op de benadeelde. Maar als het 

overheidslichaam zich erop beroept dat de financiële middelen te beperkt 

waren om maatregelen te treffen, moet het overheidslichaam die stelling 

onderbouwen. 

 

 



Wettelijk kader 

 Naar de besproken arresten wordt in de lagere jurisprudentie herhaaldelijk 

gewezen. Bijvoorbeeld ECLI:NL:GHDHA:2016:1350: 

“Het hof stelt bij de beoordeling voorop dat de aansprakelijkheid van de gemeente als beheerder van het 

fietspad, dient te worden beoordeeld aan de hand van de maatstaven die zijn ontwikkeld in het arrest van de 

Hoge Raad van 17 december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN6236 (dijkdoorbraak Wilnis); zie ook HR 4 april 2014, 

ECLI:NL:HR:2014:831 (gemeente Deventer/Reaal)). Bij het antwoord op de vraag of een opstal voldoet aan de 

eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen, komt het derhalve aan op de - naar 

objectieve maatstaven te beantwoorden - vraag of het betreffende fietspad, gelet op het te verwachten gebruik of 

de bestemming daarvan, met het oog op voorkoming van gevaar voor personen en zaken deugdelijk is, waarbij 

ook van belang is hoe groot de kans op verwezenlijking van het gevaar is en welke onderhouds- en 

veiligheidsmaatregelen mogelijk en redelijkerwijs te vergen zijn.”  

 



Recente rechtspraak 



Hof Den Bosch 23 februari 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:667 

 Val over een ‘varkensrug’. 

 De varkensruggen waren geplaatst om te voorkomen dat auto’s bij een 

winkelcentrum op de stoep zouden parkeren. 

 

Hof: 

 Voetgangers dienen rekening te houden met hoogteverschillen. 

 De plaats van de varkensrug was niet ongebruikelijk. 

 Er is geen sprake van een gevaarlijke of onveilige situatie. 

 Het enkele feit dat de varkensruggen na enkele jaren zijn verwijderd 

betekent niet dat van een gevaarlijke situatie sprake is.  

 De gemeente is niet aansprakelijk 

 

 



Hof Arnhem-Leeuwarden 7 juni 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:4473 

 De benadeelde is met de fiets ten val gekomen door gladheid. 

 Daarbij is hij met zijn knie op een paaltje op een middengeleider gekomen. 

 De middengeleider en het paaltje hadden als functie om de verkeersstroom 

op het tweezijdige fietspad naar een kruising ordelijk te doen verlopen en om 

gemotoriseerd verkeer weg te houden.  

 

Hof: 

 Geen sprake van een gebrekkige opstal ten tijde van de val (2005). 

 De middengeleider en het paaltje zijn verwijderd naar aanleiding van een 

landelijk advies van het Fietsberaad uit 2012. 

 Slechts de in 2005 bestaande inzichten zijn bepalend. 



Rb. Oost-Brabant 9 september 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:5381 

 Snorfietser rijdt bij het oversteken van een kruising tegen een verhoogde 

hoekafronding, komt ongelukkig ten val en overlijdt. 

 

 



Rb. Oost-Brabant 9 september 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:5381 

 Later wordt de hoekafronding wit geschilderd: 

 

 



Rb. Oost-Brabant 9 september 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:5381 

Rechtbank: 

 

 Verhoogde hoekafrondingen zijn op veel plaatsen te vinden. 

 Dat de hoekafronding later wit is geschilderd betekent niet dat de 

hoekafronding ten tijde van het ongeval onveilig was.  

 De hoekafronding was goed zichtbaar tegen de achtergrond van de bijna 

zwart gekleurde rijbaan en het rood gekleurde fietspad.  

 Fietspad was ook goed verlicht. 

 De kans op een botsing was klein en de kans op een valpartij met zulke 

ernstige gevolgen was bijzonder klein. 

 De gemeente is niet aansprakelijk.  



CROW-richtlijnen + 
(recente) jurisprudentie 
 



CROW 

 Partijen beroepen zich bij de invulling van het gebrekscriterium vaak op de 

veiligheidsmaatregelen die volgen uit de publicaties van CROW. 

 

 CROW-systematiek is gericht op de technische staat van de weg en haar 

onderhoud, en niet zozeer op de mate van veiligheid die gebruikers van een 

weg soms verwachten. Veiligheid van de weg wordt wel min of meer 

meegewogen bij de inspectie van een weg. 

 

 Relevante publicaties van CROW: 

 Wegbeheer 2011 (nr. 147) 

 Handboek visuele inspectie (nr. 146a) 

 Handboek globale visuele inspectie (nr. 146b) 

 



CROW 

Handboek Wegbeheer 2011: 

 

“De CROW-methode voor wegbeheer is het standaard instrument voor het 

maken van het beheerplan, in gebruik bij wegbeheerders op provinciaal, 

gemeentelijk en waterschapsniveau. Op basis van een jaarlijkse inspectie van 

de in beheer zijnde verhardingen wordt een actueel beeld verkregen van de 

conditie van het wegennet. De methode bevat een vertaling van schades naar 

de beleidsthema’s veiligheid, duurzaamheid, comfort en aanzien. Dit resulteert 

in een score voor deze thema’s die wordt uitgedrukt in termen van voldoende, 

matig en onvoldoende.” 



CROW 

“In de realiteit van wegbeheer is toereikend budget een utopie. Er dienen 

keuzes te worden gemaakt tussen de in de basisplanning en -begroting voor 

onderhoud geselecteerde onderdelen. De methode maakt het mogelijk deze 

prioriteitsstelling uit te voeren op basis van de vier beleidsthema’s (onveilige 

wegen eerst), van het wegtype (fietspaden eerst) en van de ligging van de 

wegvakonderdelen (binnenstad eerst). In een iteratief proces kan dan een 

balans worden gevonden tussen de gewenste kwaliteit van het wegennet en 

het voor het onderhoud ter beschikking te stellen budget.” 

 

“De CROW-richtlijnen zijn de onderkant van verantwoord wegbeheer. Het is 

niet toegestaan de richtlijn minder streng te maken. Wel is het toegestaan om 

strengere richtlijnen en waarschuwingsgrenzen te hanteren.” 

 



Jurisprudentie 

 Artikel voor Verkeersrecht uit 2015 (P. Oskam & J.S. Overes, ‘De juridische 

status en het gebruik van CROW-richtlijnen bij 

wegbeheerdersaansprakelijkheid’, VR 2015/60. 

 35 gepubliceerde uitspraken 

 In 37% van de uitspraken gaat de rechter in op de juridische status 

 Geregeld wordt voorop gesteld dat de richtlijnen geen wettelijke basis hebben 

 In 43% van de uitspraken wordt niet duidelijk welke rol de richtlijnen hebben 

gespeeld 

 



Rb. Den Haag 24 juni 2009, ECLI:NL:RBSGR:2009:BJ2494  

“Het verweer dat [eiser] als individuele weggebruiker geen rechten aan deze 

richtlijn kan ontlenen, treft geen doel. Gelet op het doel en de strekking van de 

richtlijn biedt deze een handvat om te beoordelen of een weg voldoet aan de 

eisen waaraan een weg moet voldoen en wat van de wegbeheerder verwacht 

mag worden. Derhalve moet de individuele weggebruiker niet worden 

beschouwd als een derde belanghebbende maar als persoon wiens belang, 

een veilige weg, door het niet (voldoende) naleven van deze richtlijn 

rechtstreeks wordt geschaad.”  



: 

 

: 

 

Rechtbank Rotterdam 21 juli 2011, ECLI:NL:RBROT:2011:BU9562 

 

 

“Hoewel van een trottoir niet verwacht kan worden dat dit altijd volledig egaal 

is, hoeven voetgangers bij een normaal trottoir niet bedacht te zijn op grote 

hoogteverschillen. 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 als ‘ernstig’ wordt 

gekwalificeerd. Dat deze door het CROW vastgestelde norm doorgaans wordt 

gehanteerd, is door [De Gemeente] niet betwist.” 

 



CROW-richtlijnen 

 HR april 2014 (NJ 2014/368): Oordeel van het hof dat hoewel een bepaalde 

CROW-norm was geschonden, geen concrete norm was geschonden wordt 

gecasseerd wegens onbegrijpelijkheid.  

Hof: 

 Na het arrest van de Hoge Raad van 4 april 2014 dient als uitgangspunt dat Reaal 

met haar stelling dat de gemeente als wegbeheerder op relatief eenvoudige wijze 

maatregelen had kunnen treffen om het gevaar dat de richel vormde, te voorkomen, 

in samenhang met de stellingen van Reaal over de breedte en diepte van de richel 

en over de veilige uitwijkmogelijkheid die een berm – ook volgens het Handboek van 

het CROW – voor weggebruikers moet bieden, welke uitwijkmogelijkheid de berm 

van de [straatnaam] niet biedt, in beginsel voldoende heeft gesteld om een 

eventuele aansprakelijkheid van de gemeente te kunnen dragen.  

 

 

 



CROW-richtlijnen 

 

 

 

 Maar in de meeste gevallen waarin de CROW-richtlijn een rol speelt, hecht 

de rechter aan het al dan niet voldaan zijn aan een CROW-richtlijn wel 

betekenis, maar niet in per definitie beslissende zin. 

 



Rechtbank Limburg 10 februari 2015, ECLI:NL:RBLIM:2015:1179 

 “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.”  

 



 

 

 

 

Rechtbank Leeuwarden 7 december 2005,  

ECLI:NL:RBLEE:2005:AY8681 

“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, zoals het te verwachten gedrag van verkeersdeelnemers, 

de verkeersomstandigheden ter plaatse en de aard en frequentie van het 

passerende verkeer.” 



Hof Den Haag 17 mei 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:1350 

 Een meisje van 10 komt met de fiets ten val op een fietspad door de duinen. 

Er zat op dat moment iemand bij haar achterop. 

 In het midden van het fietspad zat een scheur in de langsrichting en aan het 

eind daarvan een haaks aansluitende scheur in de dwarsrichting. 

 Volgens het verkeersongevallenrapport voldeed het fietspad niet aan de 

relevante publicaties van CROW. 

 De gemeente is als wegbeheerder aansprakelijk gesteld voor de schade. 



Hof Den Haag 17 mei 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:1350 

Hof: 

 

 Frequent gebruikt fietspad. 

 Fietsers die van en naar het strand gaan hebben in de regel bagage bij zich. 

Dit is een omstandigheid die naar ervaringsregels de stabiliteit van fietsers 

negatief kan beïnvloeden. 

 Er mogen daarom vrij hoge eisen worden gesteld aan de staat van het 

fietspad. 

 Volgens de deskundige had het fietspad er niet zo bij mogen liggen. De aard 

en omvang van de scheurvorming is juist voor fietsers als bijzonder 

gevaarscheppend te beschouwen. 



Hof Den Haag 17 mei 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:1350 

Hof: 

 

 De duidelijke en goed onderbouwde conclusie van de deskundige ten 

aanzien van de (gebrekkige) staat van het wegdek en het daardoor 

geschapen (grote) gevaar voor fietsers, is door de gemeente onvoldoende 

gemotiveerd weersproken. 

 De gemeente is aansprakelijk op grond van art. 6:174 BW. 

 



Hof Den Bosch 19 januari 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:137 

 

 De benadeelde is uit haar elektrische rolstoel gevallen. 

 Op de plek van de val kan men van de weg de stoep oprijden via een 

afwateringsgoot en een schuine trottoirband. Er is een kleurverschil tussen 

de afschuining en de stoep gebruikt. 

 Volgens het hof is sprake van een volstrekt gebruikelijke constructie die op 

geen enkele wijze als gevaarlijk is te kwalificeren. Het gaat slechts om een 

lage, vlak hellende drempel.  



Hof Den Bosch 19 januari 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:137 

“[appellante] heeft in dit verband ook een beroep gedaan op de verscheidene, 

naar zij stelt, ter zake geldende normen: de norm NEN 1814 en de door CROW 

ontwikkelde richtlijnen. Naar het oordeel van het hof komt aan hetgeen 

[appellante] dienaangaande heeft uiteengezet onvoldoende betekenis toe, te 

meer nu de in/uitrit van de [straatnaam 1] nummers [huisnummer A] en 

[huisnummer B] geen onderdeel uitmaakte van de renovatie/reconstructie in 

2011. Ook blijkt nergens uit dat deze normen zo ver strekken dat overal waar 

nog ‘oude’ in/uitritten zijn de gemeente die moet vervangen voor uitritten die 

wel voldoen aan die (nieuwe) normen. Het kan ook niet van de gemeente 

worden verwacht dat zij dit terstond doet. Het feit dat de gemeente op of 

omstreeks 27 maart 2012 (dus na het ongeval van [appellante] ) een verlaging 

van het trottoir heeft aangebracht in de [straatnaam 1] , leidt niet tot een ander 

oordeel.” 



Hof A-L 26 januari 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:498 

 Een aantal agrarische ondernemers stellen een vordering in tegen de 

gemeente tot het verrichten van achterstallig onderhoud aan een weg. 

 Aan het begin van de straat is een bord geplaatst met het opschrift “slecht 

wegdek”. 

 Er is sprake van oneffenheden, scheuren en uitpuilende voegvulling. 

 Bij een inspectie aan de hand van de CROW-richtlijnen blijkt dat onderhoud 

nodig is.  Er is in de gemeente veel achterstallig onderhoud. 

 Er is sprake van gebrekkige wegen. De vordering tot het verrichten van groot 

onderhoud is toewijsbaar (vordering tot het opheffen van een onrechtmatige 

toestand). 

 Ook een vordering tot schadevergoeding op te maken bij staat is 

toewijsbaar. 

 



Conclusie 



Conclusie 

 Wat is de status van CROW-richtlijnen in 

wegbeheerdersaansprakelijkheidszaken? 

 

 Geen ‘recht’ in de zin van art. 79 RO. Het staat de rechter dan ook niet vrij 

ambtshalve de CROW-richtlijnen bij zijn oordeel te betrekken. 

 

 Private regelgeving kan wel status hebben binnen het recht. Denk daarbij 

aan medische protocollen of bijvoorbeeld de Gedragscode persoonlijk 

onderzoek. 



Conclusie 

 Website van CROW: 

 

“In principe zijn de richtlijnen van CROW niet bindend. Op het moment dat in 

regelgeving of beleidsnota’s wordt verwezen naar CROW-publicaties, zijn ze 

bindend. Er bestaat jurisprudentie waarbij in de uitspraak wordt verwezen naar 

CROW-publicaties. Kern van deze uitspraken is dat wegbeheerders mogen 

afwijken van de richtlijnen, maar dat hiervoor wel een goede motivering en 

afweging van belangen nodig is.” 



Conclusie 

 Inhoud en strekking van de specifieke CROW-norm is van belang. 

 

 Dus een factor van gewicht, maar niet van doorslaggevende betekenis. 



Vragen? 


