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Datum : 26 februari 2020 
Onderwerp : Botsing met tractor 
 

Matthijs (*) is met zijn auto op weg naar zijn werk. Hij rijdt op de provinciale weg en komt achter een 
kraanwagen terecht, die zo langzaam rijdt dat Matthijs besluit hem in te halen. Net op het moment 
dat hij op de rijbaan voor het tegenliggend verkeer rijdt, komt een tractor vanaf een boerenerf de 
provinciale weg op.  
 
De voorwielen van de tractor bevinden zich op de weg als Matthijs passeert, waardoor Matthijs’ auto 
in botsing komt met de tractor en daardoor ook de kraanwagen raakt die hij aan het inhalen is. Als 
gevolg van het ongeluk loopt Matthijs letsel op en kan hij enige tijd niet werken. 
 
BSA heeft de boer van de tractor aansprakelijk gesteld.  De boer weigerde om de schade te melden 
bij zijn WAM-verzekeraar. Later bleek dat hij zijn tractor vermoedelijk niet had verzekerd. Ongeacht 
de vraag of de boer verzekerd was of niet: de rechter bepaalde onlangs dat mensen geen gegevens 
van hun WAM-verzekeraar hoeven te verstrekken. Daarom dagvaardde BSA de boer. 
 
De boer vond dat hij niet aansprakelijk was en liet de zaak voorkomen tot in hoger beroep, waar hij 
verloor. Het is nooit duidelijk geworden of de boer nog reed of gestopt was op het moment van de 
aanrijding. Wel is duidelijk dat een deel van zijn tractor op de weg stond op het moment dat Matthijs 
met zijn auto langskwam. De boer had daarom geen voorrang verleend en was dus aansprakelijk. Dat 
Matthijs op de weghelft  van de tegenliggers reed doet daaraan niet af. 
 
BSA heeft uiteindelijk in deze zaak de loonpenningen voor de werkgever kunnen verhalen. 
 
(*) Deze case is waargebeurd, de naam is gefingeerd 
 
 
 


