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Aansprakelijkheidsvraagstukken bij zelfrijdende auto’s

De zelfrijdende auto wordt zo langzaam maar zeker realiteit. In de nabije toekomst hoeven we niet zelf meer te rijden. De menselijke
bestuurder gaat plaatsmaken voor de robot. Dit brengt allerlei vraagstukken met zich mee, ook op juridisch vlak. Waar
aansprakelijkheid bij verkeersongevallen momenteel in de regel gegrond wordt op artikel 185 WVW (niet-gemotoriseerde
verkeersdeelnemers) of op de onrechtmatige daad (gemotoriseerde verkeersdeelnemers), gaat dit in de toekomst mogelijk veranderen,
omdat de fout niet meer zal liggen bij de mens, maar bij de machine.

Inleiding

Hoewel het allemaal nog sciencefiction lijkt is het dichterbij dan men denkt: de zelfrijdende auto. Voertuigen met een digitale bestuurder
worden in rap tempo ontwikkeld. Dit geldt overigens niet alleen voor auto’s, maar ook bijvoorbeeld voor schepen. Het illustere lijstje met
pioniers op dit vlak bestaat onder meer uit tech-giganten Google, Apple en Uber, maar ook uit de ‘traditionele’ autofabrikanten, zoals Ford,
Volvo en Volkswagen. De verwachting is dat binnen enkele jaren de eerste auto’s nagenoeg autonoom zullen rijden. De regering Rutte III
draagt in dat opzicht een steentje bij. Althans zo kan men opmaken uit het regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst van 10 oktober 2017.
Hierin valt te lezen dat de regering het oogmerk heeft bij ontwerp, aanleg en onderhoud van infrastructuur rekening te houden met
zelfrijdende voertuigen en de daarvoor benodigde systemen in of langs de weg. Voorts is op 27 november 2017 de Experimenteerwet
zelfrijdende auto’s ingediend in de Tweede Kamer.1

Kortom, de zelfrijdende auto ontwikkelt zich langzaam maar zeker van ‘toekomstmuziek’ tot realiteit. In dit artikel ga ik nader in op de
ontwikkelingen op dit vlak, en de aansprakelijkheidsvraagstukken die hiermee gepaard gaan.

Niveaus van autonomie

De ‘Society of Automotive Engineers’, een internationale organisatie van ingenieurs, welke zich onder meer bezighoudt met autotechniek en
luchtvaart, maakt in haar rapport Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles
van 30 september 2016, onderscheid tussen zes niveaus van autonoom rijden. De volgende niveaus worden algemeen gehanteerd:

Niveau 0: dit is het niveau waar de meeste huidige auto’s in vallen. De mens rijdt, al dan niet met hulpsystemen die informatie verschaffen.

Niveau 1: de auto kan zelf sturen óf zelf accelereren en remmen.

Niveau 2: de auto kan zowel accelereren en remmen als sturen. De bestuurder moet wel zelf van baan wisselen en complexe taken uitvoeren.

Niveau 3: de auto rijdt grotendeels zelf. Wel wordt verwacht dat de bestuurder oplet en desnoods ingrijpt.

Niveau 4: de auto rijdt vrijwel volledig autonoom, de mens houdt nog wel een oogje in het zeil. Echter, zelfs wanneer de menselijke
bestuurder niet ingrijpt moet het systeem zich in beginsel kunnen redden.

Niveau 5: de auto rijdt volledig autonoom. Er is geen menselijke bestuurder meer. De mens zou zich zelfs buiten de auto kunnen bevinden, en
deze op afstand naar zich toe kunnen ‘roepen’. Men denke aan zelfrijdende taxi’s.

Zowel autofabrikanten Ford2

als Volvo3 hebben aangekondigd dat ze in 2021 verwachten de eerste auto met niveau 4 autonomie op de markt te brengen.

Toekomstbeeld

Het spreekt voor zich dat de opkomst van zelfrijdende voertuigen enorme veranderingen zal brengen voor ons dagelijks bestaan. Dit geldt
met name voor de opkomst van de zelfrijdende personenauto. Uit het rapport Transport en Mobiliteit 2016 van het Centraal Bureau van de
Statistiek (CBS) van 23 juni 2016 blijkt, dat veruit het grootste aantal binnenlandse kilometers wordt gereden door ‘gewone’ personenauto’s.
In 2014 werd maar liefst achtenzeventig procent van de kilometers gereden in personenauto’s en dertien procent in bestelauto’s. Dit in
tegenstelling tot vijf procent vrachtwagens en één procent bussen en speciale voertuigen. De opkomst van de zelfrijdende auto zal in
potentie voor drastische afname van files kunnen zorgen, alsmede voor een algehele bevordering van de doorstroming van het verkeer.
Wellicht zullen zelfs auto-ongelukken op een dag tot het verleden behoren. Uit verschillende onderzoeken, het laatste uit 2008 van het
Amerikaanse ministerie van transport, blijkt namelijk dat tussen de negentig en negenennegentig procent van de ongelukken wordt
veroorzaakt door ‘Human Error’.4

Een computersysteem kan in vergelijking met een mens vele malen sneller reageren op veranderingen in de verkeersituatie. Te meer omdat de
autonome auto uiteindelijk kan communiceren met de andere ‘slimme’ voertuigen eromheen. Dit niveau van communicatie gaat velen malen



verder dan de licht- en geluidssignalen die de huidige menselijke bestuurder ter beschikking heeft. Bovendien kan de mens, in tegenstelling
tot de robot, nu eenmaal niet alles in de gaten houden. De communicatie tussen deze ‘slimme’ voertuigen zal ook allerlei andere voordelen
met zich meebrengen. Zo kunnen auto’s op den duur – door met elkaar te communiceren – nagenoeg synchroon optrekken.

Buiten alle informatie die autonome voertuigen krijgen uit de directe omgeving, worden zij ook gevoed met allerlei externe verkeersdata. De
consequentie hiervan is dat het autonome voertuig altijd de snelste route kan kiezen, en een verkeersstremming kilometers van tevoren zal
zien aankomen. Dit is vergelijkbaar met moderne navigatiesoftware, zoals Google Maps, alleen dan – mede vanwege de immense hoeveelheid
data die wordt gedeeld – accurater. Kortom, de grootschalige adoptie van de zelfrijdende auto zal enorme consequenties hebben voor het
wegverkeer.

Schaduwkant

Uiteraard heeft dit mooie vergezicht ook een schaduwkant. Hiervoor werd ‘voor het gemak’ ervan uitgegaan dat de software onder alle
omstandigheden werkt, zoals deze geacht wordt te werken. Echter, de realiteit is dat software regelmatig ‘updates’ uitvoert vanwege allerlei
foutjes, of ‘bugs’. Als we het hebben over een kookboek-app dan zijn de consequenties doorgaans wel te overzien. Echter, dit is anders
wanneer we te maken hebben met een auto die zich met hoge snelheden over het wegdek begeeft.

Naast inherente fouten in het product, bestaat er ook nog het risico op externe kwaadwillenden. Hierbij kun je denken aan hackers. Het doet
zich namelijk met enige regelmaat voor dat software door malafide partijen wordt gehackt. In de minder ernstige gevallen zou het kunnen
gaan om ‘ransomware’, waarbij de auto pas weer functioneert na betaling van een geldsom. Erger is de situatie wanneer het gaat om hackers
met meer sinistere doeleinden, zoals terrorisme. Indien zij middels hacks controle krijgen over bijvoorbeeld een vrachtwagen, is de schade
niet te overzien.

Voorts is er een risico dat zich met name voordoet bij auto’s van niveau 1 tot en met 4. Dit risico bestaat uit fouten in de interactie tussen
mens en machine. Meer specifiek, de situatie waarbij de machine onvoldoende aangeeft wanneer de mens wordt geacht het stuur over te
nemen, dan wel niet ingrijpt wanneer de mens het niet overneemt. Dit vraagstuk deed zich voor bij een dodelijk ongeval met een Tesla Model
S (niveau 2), in mei 2016.5

De bestuurder vertrouwde in dit geval te veel op de Autopilot-functie van de Tesla, negeerde waarschuwingen en crashte met volle snelheid
op de oplegger van een vrachtwagen. De Amerikaanse National Transportation Safety Board concludeerde in dit geval dat het ongeluk
veroorzaakt was door een combinatie van ‘human error’ en onvoldoende controlesystemen in de Tesla.6

Het voorgaande brengt allerlei aansprakelijkheidsvraagstukken met zich mee. Immers, waar een ongeluk doorgaans door ‘human error’
wordt veroorzaakt, zal het in de toekomst veel meer in de sfeer van de auto zelf liggen. Hierna besteed ik aandacht aan de
aansprakelijkheidskant van het autonome voertuig.

Ongeval met niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemer

Bij verkeersongevallen waarbij schade wordt toegebracht aan zaken of personen, die niet door dezelfde auto worden vervoerd, noch door
een ander gemotoriseerd voertuig, wordt de aansprakelijkheid in de regel gegrond op artikel 185 Wegenverkeerswet (WVW). Een voorbeeld
van een situatie waarin deze regel van toepassing kan zijn, is als een fietser aangereden wordt door een personenauto. De fietser heeft dan
op grond van artikel 185 WVW een actie tot vergoeding van zowel de door hem geleden letselschade, alsmede de schade aan zijn
bezittingen. De fietser kan in deze constellatie ervoor kiezen om de eigenaar of de houder van de personenauto tot vergoeding van de
schade aan te spreken. Er zijn echter uitzonderingen. Zo wordt aan het einde van artikel 185 lid 1 WVW bepaald dat geen
schadevergoedingsverplichting voor de eigenaar of houder bestaat, indien er sprake is van overmacht. Hieronder wordt begrepen de
situatie dat het ongeval is veroorzaakt door iemand voor wie de eigenaar of houder niet aansprakelijk is. Bijvoorbeeld een autodief. Voorts
wordt in artikel 185 lid 2 WVW bepaald dat de eigenaar of houder, die het motorrijtuig niet zelf bestuurt, aansprakelijk is voor degene door
wie hij het motorrijtuig doet of laat rijden.

Bestuurder

Lid 1 op zichzelf bezien lijkt een algemene aansprakelijkheid voor de eigenaar of houder van de auto te creëren. Het artikel impliceert – in
eerste oogopslag – dat de eigenaar of houder van de auto altijd aansprakelijk is bij een verkeersongeval met een kwetsbare
verkeersdeelnemer. Behoudens de situatie dat sprake is van overmacht of van een bestuurder voor wie de eigenaar/houder niet
aansprakelijk is. De autonome auto (zelfs niveau 5) lijkt dus binnen de reikwijdte van dit artikel te vallen. Echter, nadere bestudering van lid
1, mede bezien in het licht van lid 2, wekt een andere indruk. De bewoordingen uit lid 1 ‘een motorrijtuig waarmee op de weg wordt
gereden’ impliceert namelijk dat een persoon met de auto op de weg rijdt. De bewoordingen strikt lezend voorziet het lid niet in de situatie
dat de auto zichzelf rijdt. Voorts bepaalt lid 2 dat de eigenaar/houder ook  aansprakelijk is indien hij iemand anders laat rijden. Dit bevestigt
dat er bij lid 1 vanuit is gegaan dat de eigenaar of houder zelf reed. Immers, anders zou lid 2 geheel overbodig zijn.

De vraag of voor de toepasselijkheid van artikel 185 lid 1 WVW een ‘bestuurder’ vereist is in lagere rechtspraak al eens aan de orde
geweest. Dit in een zaak voor de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen. In dit geval vloog een geparkeerde auto (zonder inzittenden)
ogenschijnlijk spontaan in brand waarna deze tegen een gebouw aanrolde. Het gebouw vatte vlam met letselschade aan aanwezige personen
tot gevolg. De eigenaar werd vervolgens aangesproken op grond van artikel 185 WVW, waarop deze onder meer het verweer voerde dat er
niet in de auto ‘werd gereden’ in de zin van lid 1. Het mocht echter niet baten. In dit geval oordeelde de rechtbank dat de aansprakelijkheid
van de eigenaar – ondanks dat er geen bestuurder was – wel gegrond kon worden op artikel 185 lid 1 WVW.7

Niettegenstaande deze opmerkelijke uitspraak impliceren de bewoordingen van artikel 185 WVW iets anders.



Dat de WVW uitgaat van een menselijke bestuurder blijkt ook uit de definitie van ‘bestuurder’ opgenomen in artikel 1 lid 1 onder n WVW.
De bestuurder is volgens deze definitie degene die het motorrijtuig bestuurt, of degene die wordt geacht het motorrijtuig onder zijn
onmiddellijke toezicht te doen besturen. Een vergelijkbare definitie is opgenomen in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV
1990). Dat de WVW, inclusief artikel 185 WVW, uitgaat van de menselijke bestuurder is overigens niet verwonderlijk, aangezien de wetgever
(anno 1994) uiteraard geen rekening heeft gehouden met de zelfrijdende auto. Desalniettemin zou een wetswijziging om de toepasselijkheid
van artikel 185 WVW uit te breiden (althans te verduidelijken) wat betreft de (niveau vijf) zelfrijdende auto, in de rede liggen.

Deze vraag, of de definitie van ‘bestuurder’ zoals thans opgenomen in de WVW nog toereikend is, is overigens de Raad van State ook niet
ontgaan. Zo blijkt uit het advies van de Raad naar aanleiding van een wetswijziging omtrent experimenten met zelfrijdende auto’s (‘Advies
W14.17.0062/IV’, Raad van State 23 juni 2017).8

De Raad overweegt in het advies dat de definities in de WVW wel toereikend zijn voor auto’s die niet volledig autonoom rijden, maar niet bij
volledig autonome auto’s. Zo overweegt de Raad dat in de toekomst auto’s zullen worden toegelaten waarbij een menselijke ‘bestuurder’
geen rol meer speelt, terwijl de WVW uitgaat van een mens die “een centrale verantwoordelijkheid heeft voor de veilige besturing van het
motorrijtuig”. Bij volledig zelfrijdende auto’s is dit niet langer het geval. De redenering van de Raad van State volgend zal de komende jaren
de WVW nog wel toereikend zal zijn. Immers, de verwachting is dat de eerste niveau 4 auto’s pas in 2021 gaan rijden. Volledige autonome
(niveau 5) auto’s zullen dus nog even op zich laten wachten. Praktisch gezien is de WVW, en dus ook artikel 185 WVW, de komende jaren
nog wel toereikend. Overigens geldt dat de definitie van ‘bestuurder’ op grond van de WVW bij Algemene Maatregel van Bestuur kan
worden aangepast, en er dus geen wetswijziging nodig is.

Overmacht

Met de opkomst van de zelfrijdende auto en de verwachte afname van het aantal verkeersongevallen waarbij ‘human error’ een rol speelt, is
denkbaar dat de overmachtsbepaling van artikel 185 lid 1 WVW een grotere rol gaat spelen. De vraag is immers in hoeverre de eigenaar of
houder aansprakelijk kan worden gehouden voor een falen van de digitale bestuurder. Bijvoorbeeld omdat het systeem een fout maakt,
althans de menselijke bestuurder niet voldoende laat weten dat hij het moet overnemen. Bij auto’s tot en met niveau 4 ligt het mogelijk nog
meer in de sfeer van de menselijke bestuurder, immers, deze is onderdeel van het systeem. Daarentegen is dat bij niveau 5 juist niet meer het
geval.

Uitgangspunt van de overmachtsbepaling in artikel 185 lid 1 WVW is dat overmacht niet lichtvaardig wordt aangenomen (HR 22 mei 1992,
ECLI:NL:RBMNE:2014:783, NJ 1992/527). Ook een gebrek in de auto is doorgaans onvoldoende grond voor een geslaagd beroep op
overmacht. Dit kan worden opgemaakt uit het arrest van de HR 16 april 1942, NJ 1942, 394. Het uitgangspunt van de rechtspraak omtrent dit
onderwerp is dat de partij die het gevaar veroorzaakt, de automobilist, in beginsel aansprakelijk is, zelfs indien de auto mankementen
vertoont. Artikel 185 WVW beoogt immers bescherming van de kwetsbare verkeersdeelnemer te bewerkstelligen (vgl. HR 25 februari 2000,
ECLI:NL:PHR:2000:AA4943). Dit uitgangspunt verandert met de opkomst van de zelfrijdende auto waarschijnlijk niet. Wel is te voorzien dat
het beroep op overmacht bij technisch mankement vaker voor de rechter wordt ‘getest’ en voer is voor juristen. Echter, naar verwachting
slaagt dit verweer niet, en zal het slachtoffer van een ongeval met een (niveau 5) zelfrijdende auto zich alsnog kunnen beroepen op artikel
185 WVW. Zelfs indien deze is veroorzaakt door een ‘bug’. De wetgever en de rechtspraak volgen thans immers de lijn van ‘de vervuiler
betaalt’.

Ongeval met gemotoriseerde verkeersdeelnemer

Waar aansprakelijkheid bij een ongeval met een zwakkere verkeersdeelnemer doorgaans wordt gegrond op artikel 185 WVW, wordt dit bij
een ongeval met een andere gemotoriseerde verkeersdeelnemer gegrond op artikel 6:162 BW, de onrechtmatige daad. De verhaalspositie van
de benadeelde partij bij een dergelijk verkeersongeval zou in beginsel dan ook slechter zijn dan bij een zwakkere verkeersdeelnemer. Immers,
de vereisten van de onrechtmatige daad zijn strenger dan die van artikel 185 WVW.

Onrechtmatige daad

De opkomst van de zelfrijdende auto en het langzaamaan verdwijnen van ‘human error’ zal gevolgen hebben voor
aansprakelijkheidsgrondslagen bij verkeersongevallen. De oorzaak gaat veel vaker liggen bij een gebrek in het voertuig zelf. Dit heeft
consequenties voor de onrechtmatige daad als standaardgrondslag. Ten eerste is vereist dat sprake is van een ‘inbreuk op een recht’ of een
‘doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt’
(artikel 6:162 lid 2 BW). Een ‘doen’ ligt niet voor de hand. Immers, de auto rijdt zelf. Een ‘nalaten’ is echter wel te voorzien. Zo is denkbaar
dat de automobilist heeft nagelaten het besturingssysteem voldoende te updaten, waardoor allerlei fouten in het systeem niet zijn
verholpen, met een ongeluk tot gevolg. Voorts is bij semiautonome auto’s een zekere interactie vereist tussen mens en machine. Indien de
automobilist nalaat tijdig in te grijpen in een situatie waarin dit wel van hem wordt verwacht, zou hem eveneens een ‘nalaten’ kunnen
worden verweten.

Een andere mogelijke hobbel zit in de vereiste ‘toerekenbaarheid’. Indien een zelfrijdende auto een ongeval veroorzaakt kan deze dan worden
toegerekend aan de bestuurder? Een mogelijke uitkomst biedt artikel 6:162 lid 3 BW. Hierin is bepaald dat een onrechtmatige daad ook aan
de dader kan worden toegerekend, indien deze te wijten is aan een schuld of oorzaak die krachtens de in het verkeer geldende opvattingen
voor zijn rekening komt. Gezien de trend in de rechtspraak om aansprakelijkheid van de automobilist als de gevaar veroorzakende partij
sneller aan te nemen, kan de toerekenbaarheid mogelijk onder dit artikel worden geplaatst. Dit is echter geenszins een uitgemaakte zaak.

Aansprakelijkheid voor Gebrekkige zaken (artikel 6:173 BW) versus Productaansprakelijkheid (artikel 6:185
BW)



Als alternatief voor de onrechtmatige daad kan aansprakelijkheid van de automobilist worden gegrond op de aansprakelijkheid voor
gebrekkige zaken neergelegd in artikel 6:173 BW. Op grond van dit artikel is de eigenaar van een roerende zaak, die schade toebrengt aan
een ander en die niet voldoet aan de eisen die men eraan mag stellen, in beginsel aansprakelijk jegens de schadelijdende partij. Dit betreft
een risicoaansprakelijkheid en de toets is derhalve lichter dan bij de onrechtmatige daad. Bij zelfrijdende auto’s staat dit artikel echter op
gespannen voet met de productaansprakelijkheid van de fabrikant ex artikel 6:185 BW. Artikel 6:173 lid 2 bepaalt dat de eigenaar van de
gebrekkige roerende zaak niet aansprakelijk is voor zover de fabrikant aansprakelijk kan worden gehouden op grond van artikel 6:185 BW.

Indien een zelfrijdende auto schade veroorzaakt aan een andere gemotoriseerde weggebruiker, en de schade is veroorzaakt door een fout in
het besturingssysteem, ligt aansprakelijkheid van de fabrikant voor de hand. Een product is immers gebrekkig indien het niet de veiligheid
biedt die men daarvan mag verwachten, daarbij mede in aanmerking nemende het redelijkerwijs te verwachten gebruik van een product
(artikel 6:186 lid 1 sub b BW). Het redelijkerwijs te verwachten gebruik van de autonome auto is het gebruik op de openbare weg om van
punt A naar punt B te rijden, daarbij door het verkeer navigerend. De vraag of de autonome auto al dan niet gebrekkig is dient te worden
beoordeeld naar dit te verwachten gebruik, mede in aanmerking nemend het autonomieniveau. Een ander scenario waarin
productaansprakelijkheid voor de hand ligt is wanneer het systeem onvoldoende aangeeft wanneer de mens wordt geacht het stuur over te
nemen. Denk hierbij aan de hiervoor geschetste dodelijke ‘crash’ met de Tesla. Weliswaar moet de mens een oogje in het zeil houden, maar
het gedeeltelijk uit handen nemen van allerlei taken van de automobilist brengt het risico van onoplettendheid met zich mee. Verwacht mag
worden dat het systeem dit zoveel mogelijk ondervangt.

In de situatie dat het systeem een lek heeft waardoor kwaadwillenden, zoals hackers, controle over het systeem kunnen krijgen en schade
kunnen toebrengen zal de producent onverminderd aansprakelijk zijn. De aansprakelijkheid van de producent voor dergelijke gevallen is
nader uitgewerkt in artikel 6:185 lid 3 BW. Overigens neemt dit niet weg dat de producent op zijn beurt regres kan nemen op de hacker. Voor
zover van deze de identiteit valt te achterhalen.

Er zijn echter ook grensgevallen denkbaar waarin een ongeval ontstaat door een fout in het systeem, maar deze fout tijdig had kunnen
worden verholpen middels een update. Indien het in dat geval de bestuurder is geweest die deze update niet heeft geïnstalleerd, dan zal hij
zelf aansprakelijk kunnen worden gehouden voor (een gedeelte van) de door de benadeelde geleden schade ex artikel 6:173 BW. Voorts
krijgt de bestuurder in een regresvordering jegens de fabrikant zijn schade waarschijnlijk niet (geheel) vergoed vanwege de eigenschuld-
bepaling van artikel 6:185 lid 2 BW jo. 6:101 BW. In de wetgeschiedenis bij artikel 6:185 BW (MvA, Kamerstukken II 1987/88, 19 636, nr. 6, p.
21) wordt door de wetgever – voor de toepasselijkheid van dit lid – een vergelijkbaar voorbeeld aangehaald van de automobilist die weet dat
zijn rem defect is, maar toch door blijft rijden.9

Zo zijn er meer gevallen denkbaar die zich op de grens bevinden van de aansprakelijkheid van de producent enerzijds en de gebruiker
anderzijds. Het slachtoffer – die niet op de hoogte is van deze feiten – kan er in dit kader voor kiezen zowel de fabrikant als de ‘automobilist’
aan te spreken om deze partijen onderling de (verdeling van) aansprakelijkheid ‘uit te laten vechten’. Bij een niet-gemotoriseerd slachtoffer is
dit echter niet nodig, aangezien deze bescherming geniet van artikel 185 WVW.

Verzekeraarsregres

Als laatste sta ik nog kort stil bij de consequenties van deze ‘nieuwe’ grondslagen (artikel 6:173 BW en artikel 6:185 BW) voor de
regrespositie van de WAM-verzekeraar. Neem als voorbeeld een botsing waarbij een zelfrijdende auto en een niet-gemotoriseerd slachtoffer
is betrokken. De WAM-verzekeraar die wordt aangesproken door het niet-gemotoriseerde slachtoffer op grond van artikel 6 WAM (de
directe actie) jo. artikel 185 WVW zal regres willen nemen op de fabrikant of – onder omstandigheden – op de automobilist zelf. Echter,
wanneer de aansprakelijkheid van deze partijen mogelijkerwijs slechts voortvloeit uit artikel 6:173 BW of artikel 6:185 BW, zal subrogatie van
de verzekeraar ‘afketsen’ tegen het subrogatieverbod uit de Tijdelijke Regeling Verhaalsrechten ex artikel 6:197 lid 2 BW. Dit terwijl een
vordering uit ‘onrechtmatige daad’ aanzienlijk lastiger is te bewijzen, aangezien ‘human error’ als oorzaak verdwijnt. Voorzienbaar is dan
ook dat de regrespositie van verzekeraars, behoudens wetswijzigingen, zal verslechteren met de opkomst van de zelfrijdende auto.

Dit geldt overigens niet slechts voor de hiervoor genoemde WAM-verzekeraar, maar bijvoorbeeld ook voor de ziektekostenverzekeraar van
de automobilist bij een eenzijdig ongeval met een zelfrijdende auto. Zoals in de situatie waarin de auto door een mogelijke ‘bug’ tegen een
boom rijdt. De keerzijde van de medaille voor verzekeraars is echter dat voorzienbaar is dat het aantal verkeersongevallen, en daarmee het
aantal te vergoeden schades, eveneens zal afnemen.

Aanbevelingen voor de praktijk

De opkomst van de zelfrijdende auto brengt naar alle waarschijnlijkheid nog de nodige wetswijzigingen met zich mee. Vooralsnog is het
echter van belang rekening te houden met het uitgebreidere palet aan mogelijke grondslagen voor aansprakelijkheid, en aan (potentieel)
aansprakelijke partijen. Waar voorheen de aansprakelijkheid in de regel werd gegrond op artikel 185 WVW, bij ongevallen met niet-
gemotoriseerde partijen, of op artikel 6:162 BW, bij gemotoriseerde partijen, wordt dat spectrum in de toekomst breder. Waar thans de mens
doorgaans degene is die het verkeersongeval veroorzaakt, wordt dat in de toekomst de machine. In wiens sfeer de aansprakelijkheid dan zal
liggen, bij de ‘automobilist’ of bij de fabrikant, zal niet altijd duidelijk zijn.

Daarnaast moet in acht worden genomen dat de ‘opkomst’ bij verkeersongevallen van aansprakelijkheidsgrondslagen, zoals de
aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken ex artikel 6:173 BW, alsmede de productaansprakelijkheid ex artikel 6:185 BW, consequenties zal
hebben voor verzekeraars. Met name vanwege de bepalingen uit de ‘Tijdelijke regeling verhaalsrechten’ neergelegd in artikel 6:197 BW.
Meer specifiek het subrogatieverbod uit artikel 6:197 lid 2 BW.

Kortom, juridisch gezien zal de invoering van de autonome auto heel wat voeten in de aarde hebben.



Mr. B.E. (Ben) Tichelaar

Ben Tichelaar is advocaat bij Smallegange Advocaten te Rotterdam.

VOETNOTEN
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Dit wetsvoorstel voorziet met name in de mogelijkheid tot verstrekken van vergunningen ter zake experimenten met zelfrijdende auto’s.
Het bevat geen wijzigingen in het (reguliere) aansprakelijkheidssysteem van de Wegenverkeerswet (WVW) of de daarin gehanteerde
definities. In dat kader zal het wetsvoorstel in dit artikel niet uitgebreid worden behandeld.
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