
Wanneer wel en wanneer niet aansprakelijk!

U bent gewond geraakt door een slecht wegdek. Wanneer kunt u de wegbeheerder 
dan aansprakelijk laten stellen voor uw letselschade? Welke stappen moet u nemen 
na het ongeval? En hoe kiest u de beste letselschadejurist voor het claimen van 
uw schadevergoeding? Ons advies: kies altijd voor een jurist met ervaring en een 
persoonlijke aanpak.

Schadevergoeding laten claimen voor uw 
letselschade
Onze juristen hebben veel ervaring met het aansprakelijk stellen van 
wegbeheerders. Iedere letselschadezaak krijgt bij ons een persoonlijke aanpak. 
Omdat uw verhaal altijd anders is dan het verhaal van een ander slachtoffer. Neem 
contact met ons op via het contactformulier. Vul uw naam en telefoonnummer in. 
Vertel ons uw verhaal. Wij bellen u dezelfde werkdag nog terug.

Wanneer wegbeheerder aansprakelijk voor 
slecht wegdek?
In Nederland zijn de wegbeheerders verantwoordelijk voor de wegen in hun gebied. 
We hebben het dan over gemeenten, provincies en Rijkwaterstaat. Zij moeten de 
wegen in hun gebied regelmatig controleren en onderhouden. De wegbeheerders 
moeten ook actie ondernemen als er een weg beschadigd is. Gebeurt dat niet? Dan 
voldoet de wegbeheerder niet aan zijn zorgplicht. U en andere verkeersdeelnemers 
lopen dan het risico op een ongeluk.
De wegbeheerder is meestal aansprakelijk als u letselschade oploopt door een 
slecht wegdek. Wij kunnen de wegbeheerder voor u aansprakelijk stellen voor 
ongelukken door:

 Gaten in de weg
 Scheuren in het asfalt
 Losse stoeptegels  

En andere ongelukken die door een slecht wegdek worden veroorzaakt.
Is er ergens een slecht wegdek ontdekt? Dan moet de wegbeheerder ervoor zorgen 
dat dit gerepareerd wordt. De wegbeheerder kan niet alleen een 
waarschuwingsbord plaatsen. In de tussentijd kan de wegbeheerder wél een 
waarschuwingsbord plaatsen. En tijdens de wegwerkzaamheden kan ook een deel 
van de weg worden afgezet.

https://www.juridischbureauletselschade.nl/15-soorten-schadevergoeding-en-hoe-aan-vragen/
https://www.juridischbureauletselschade.nl/losse-stoeptegel/
https://www.juridischbureauletselschade.nl/contact/


Heeft u letselschade opgelopen door een slecht wegdek? Neem dan contact met 
ons op. Wij kunnen voor u onderzoeken of de wegbeheerder aansprakelijk is te 
stellen.

Wegbeheerder aansprakelijk voor ongeluk door 
wegwerkzaamheden?
Stel dat u een ongeluk krijgt door werkzaamheden aan een slecht wegdek. U kunt 
bijvoorbeeld:

 slippen of uitglijden door rondslingerende steentjes
 in een gat vallen

Dan is de wegbeheerder aansprakelijk als er niet is gewaarschuwd voor de 
wegwerkzaamheden. Als er waarschuwingsborden staan, wordt er van u verwacht 
dat u goed oplet.
Een cliënt van JBL&G zakte tot haar ontzetting plotseling door een stoep. In deze 
situatie was de wegbeheerder niet aansprakelijk maar een 
waterleidingmaatschappij. De waterleidingmaatschappij was een lek aan het 
repareren. De hele straat en stoep stonden daardoor onder water. Er was helaas 
niet gewaarschuwd voor de werkzaamheden. Er stonden geen 
waarschuwingsbordjes en de weg was niet afgezet. JBL&G stelde de 
waterleidingmaatschappij daarom met succes aansprakelijk voor de letselschade 
van het slachtoffer. De vrouw ontving ruim 4.200 euro aan schadevergoeding 
en smartengeld.
Benieuwd naar de ervaringen van onze cliënten? Onze juridische hulp wordt 
gemiddeld met een 9,4 beoordeeld.

Wanneer is de wegbeheerder niet aansprakelijk?
Er zijn ook situaties waarin de wegbeheerder niet aansprakelijk is voor uw 
letselschade. Stel dat u letselschade oploopt door een slecht wegdek dat net is 
ontstaan. Dan heeft de wegbeheerder het slechte wegdek nog niet kunnen 

https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1038752/juridisch_bureau_letselschade_en_gezondheidsrecht
https://www.juridischbureauletselschade.nl/hoogte-smartengeld-berekenen/
https://www.juridischbureauletselschade.nl/vrouw-tot-haar-nek-in-plas-schikking-met-waterbedrijf/
https://www.juridischbureauletselschade.nl/contact/


opmerken. Of er een melding over kunnen krijgen van een andere weggebruiker. De 
wegbeheerder heeft daarom nog geen tijd gehad om:

 een waarschuwingsbord te plaatsen en;
 het slechte wegdek te repareren.

In deze situatie kan de wegbeheerder het risico op een ongeval niet voorkomen. 
Daarom kan de wegbeheerder niet aansprakelijk worden gesteld.
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