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Aan een onderzoek betreffende de juridieke positie
van het tweekleuren verkeerssein Reemaf (rood en groen) tegenover het driekleuren verkeerssein (rood, ge~l en groen) dient
vooraf te gaan de beantwoording van de vraag in hoeverre
lichtseinen in het systeem van onze Motor- en Rijwielwet
rechtskracht hebben •.
Aan de hand dezer beantwoording kan dan worden nagegaan welke Aer beide lichtsystemen het best in het kader van
ons verkeersrecht pas~ dus m.a.w.welk dezer systemen de sterkste juridieke positie inneemt.
In onze M.& R.W. zijn nergens met zooveel woorden
voorschriften gegeven omtrent het inacht nemen van lichtseinen ter regeling van het verkeer. Evenmin echter zal men er
voorschriften vinden omtrent de bekende in verschillende gemeenten door de politie gebruikte " stop"-borden.
Hieruit mag niet worden afgeleid,dat de beide soorten van verkeersregeling zonder sanctie zouden zijn in geval
van overtreding van de daarmede gegeven bevelen.
De verbindende kracht dezer verkeersbevelen berust
ongetwijfeld op de \et en teneinde dit vast te stellen, is het
noodig ons wettelijk verkeerssyt3taam in zijn wozon te .ontleden.
Grondbeginsel is,dat alle openbare wegen door alle
sc.orten van voertuigen mogen worden bereden,steeds en door een
ieder, en mogen worden begaan.
In verband :Jet de vrijheid en veiligheid van hèt
verkeer en ter instandhouding der wegen zijn op dit grondbeginsel uitzonderingsbepalingen mogelijk. Ook zullen slechts
diegenen met motorrijtuigen mogen rijden, die aan bepaalde
voorwaarden voldoen. Dit alles verandert echter niets aan het
hoofdprincipe ~ dat de openbare wegen in beginsel vrij zijn
om door een ieder met ieder voertuig te mogen worden bereden
of begaan en men in het algemeen niemands toestemming daartoe behoeft.
Het gebruikmaken van openbare wegen is een recht,
een grondrecht,dat nergens uitdrukkelijk vermelding vindt,
maar desniettemin bestaat.
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Het is niel een plicht. Behoudens in uitzonderingsgevallen is niemand verplicht te rijden of te gaan.
Dit beginsel, hoe vanzelfsprekend het ook schijnt,
dient goed in het oog te worden gehouden in verband met de
positie der lichtseinen.
Deze kunnen een weggebruiker volgens dit beginsel
eventueel wel tijdelijk beletten zijn recht uit te oefenen,
zij"L". kunnen hem, zonder nadere wettelijke regeling nje~
dwingen dit uit te oefenen, zoomin als men in het algemeen
naar ons recht iemand dwingen kan eenig recht uit te oefenen.
De vrijheid van het gebruik van openbare wegen
wordt·bij de wet beperkt door twee hoofdgedachten, nl. de
vrijheid van anderen en de veiligheid, Veiligheid zoowel van
anderen als van den weggebruiker zelf.
Deze twee hoofdgedachten zijn belichaamd in de beginselen neergelegd in Art.22 M.& R.W., waarvan alleen het
bepaalde ad a. voor het onderhavige geval van belang is.
Het in dit eerste lid vervatte beginsel van vrijheidsbeperking wordt ~ in de M.& R.W. zelve Qn in het M.en
R. Reglement nader uitgewerkt.
Ten aanzien van het vraagstuk der lichtseinen zijn
twee principcn van uitwerking van belang.
Deze lichtseinen worden en zullen in den regel
slechts worden gebruikt op kruispunten of vereenigingspunten
van wegen. Ten opzichte van zich alda~r voordoende verkeerssituaties geeft het M.en R.Regl.in Art·. s le lid eon vrijheids~·
beperking door het opleggen van een plicht aan alle weggebruikers behalve voetgangers,nl.om bij gelijktijdig of nagenoeg gelijktijdig naderen van zulk een punt aan het van
rechts komend vcrkeer den doorgang vrij te latcn,mits dit
een der andere wcgeh berijdt of gebruikt.
Een tweede vrijheidsbeperking is gelegen in Art.
23 M. en R.Vv., alwaar aan bestuurders van motorrijtuigen of
rijwielen - {dus niet aan andere weggebruikers) - de ver plichting wordt opgelegd gevolg te geven aan de bevelen en
aanwijzingen,die door bepaalde groepen van ambtenaPen en
beambten in het belang van de vrijheid ûf de veiligheid van
het verkeer worden gegeven.
In dit voorschrift moet de verbindbaarbeid gezocht
worden, dus de rechtskracht, der lichtseinen en het is daarom van gewicht dit artikel in zijn bedoeling nader te onderzoeken.
Al dadelijk valt het op,dat naast elkaar gesproken
wordt van bevelen en aanwijzingen. Het tegenover elkaar stel•
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len van deze woorden zou aanleiding kunnen zijn voor de rneening,dat aanwijzingen geen bevel inhouden, dat zij een soort
vanernstig verzoek zouden zijn, met minder kracht dan een
bevel.
·
,
Daar de verplichting J.:.ot het gevolg geven aan
zulke aanwijzingen echter evenzeer bestaat en daarop eenzelfde strafbepaling van toepE1 :>Sing is, nl. ingevolge Art. 29
M.en R. W. hechtenis van te:·1 hoogste dertig dagen of geldboete
van ten hoogste honderd-vi j ftig gulden, moet men aannamen,dat
zulke aanwijzingen evengoed een bevel inhouden als de in het
artikel genoemde bevelen~
Nu mag men zich nimmer op het standpunt plaatsen,
dat de Wetgever uit breedsprakigheid in eenzel~de zi~ twee
verschillende woorden gebruikt voor hetzelfde begrip. Er moet
dus een verschil zyn tuasc!wn bevelen en aanwit.i zingen en daar
dit verschil niet is te vinden in een krachtsverschil ten
aanzien der daaruit voortvloeiende ver?lichting dient gezocht
te worden wat dan wel het verschil is. ·
Men zou zich op het standpunt kunnen plaatsen,dat
de in het artikel genoemde ambtenaren de bevelen geven en de
daargenoemde beambten slechts aanwyzingen. Zulk een uitleg
brengt ons echter niet verder,. Allereerst niet, omdat in het
Art. 23 genoemde Art. 34 M. & R~ W,. de groepen ambtenaren en
bea.rnbten dooréén worden gehaald en aldaar niet te vinden is
wie hunner bevelen en wie hunner slefhts aanwijzen. Bovendien
schept de aanwijzing van ·èen beambte evenzeer een verplichting die moet worden nage l~omen en is dus. gelijk te stellen
met een bevel.
Rest dus sle chts de interpretatie, dat tusschen
beide soorten Vé:ln vrijhei/beperkende handelingen een verschil
in de kenbaarmaking moet bestaan. - Zoekt men dit, dan zal bij
een taalkundigen uitleg men geneigd zijn een bevel op te vatten als een of meer woorden, een aanwijzing als het geven van
een teeken, van een verkeerssein .. Het werkwoord wijzen versterkt deze meening~
Accepteert me n dezen uitleg,dat de bevelen als bedoeld in Art .. 23 betrekking hebben op het gesproken woord en
het woord aanwiJzingen op gegeven teekensof seinen ,dan krijgen
tal van politie-maatregelu-: daardoor hun wettelijke sanctie.
Immers ,waarom ir een automobilist bij een kruispunt verplicht - hoewel ~ij van rechts komt - te stoppen,
wanneer een agent een arm C;HJhoog steekt of een stopbord naar
hem ti:iedraait ?
Omdat dergelijke teckens en seinen zijn te beschouals aanwijzingen in den zin van Art.23. Stopt de automobilist niet, dan zal hij kunnen worden vervolgd en gestraft
wegens overtreding van dat artikel.,
w~n
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Nergens ziet men in Wet of Reglement deze teekens
genoemd. Toch worden zij dagelijks gegeven en een ieder is ge houden zich daarnaar te ge dragen en stoort zich ook inderdaad
daaraan.
In het wezen der zaak is er Qeen verschil tusschen
een agentenarm, een ~topbord en een licEtsein.
Aannemende ,dat de bedoelde "aanwijzingen" tot ons
moeten komen door middel van het zintuig het oog, zi,jn deze,
natuurkundig beschouwd, allen lichtseinen in ruimeren zin.
Hetstopbord is eon sein, hetwelk lichtstralen op ons netvlies werpt,die voor ons een bepaalde be tcokenis hebben.Aldus
ook de opgeheven arm van den agent en evenzeer een lichtsein
in engoren zine
Het zijn geen bevelen,die ons oor treffen,het zijn
aanwijzingen,die door ons oog worden waargenomen.
Niet is in te zien welk principiöel verschil qua
sein er bestaan zou tusschen de lichtstralen,uitgezonden door
een witte handschoen of gestreepte manchet van oen agent,
tusschen lichtstralen,uitgezonden door een bepaalde verfstof,
gesmeerd op hout of ijzer, dan wel uitgezonden door een speciaal daarvoor ingerichte electrische lichtbron.
Men zou bij automatische lichtseinen slechts hier in een verschil kunnen zien, dat bij de niet-automatische
aanwijzin~nvoor een ieder terstond te constateeren valt, dat
zij gegeven worden door een ambtenaar als bedoeld in Art.23
en dus aanwij zingen zijn~ terwij 1 de automa·tische seinen kunnen
worden verward met lichtreclames.
·
Echter dit euvel hebben de Heem~f lichtseinen gomeen met die van alle andere fabrikaten, maar ook met andere
door de politic geplaatste permanente verkoersaanwijzingen
zooals verkeerspijlen.
Er dringt zich dientengevolge nog een andere interpretatie van de woorden bevelen en aanwijzingen van Art. 23
aan ons op.
Men kàn onder bevelen verstaan zoowel gesproken
woorden als die teekens, w~lke door een ambtenaar of beamb~e
persoonlijk worden gegeven ~ Aanwijzingen zouden dan zijn alle
dusdanige verkeersteekens, die zelf iets wijzen, zondor dat
èen mensch bij dat wijzon op het bewuste moment betrokken is,
mits zij maar gegeven zijn door de daartoe krachtens Art. 34
bevoogde personenn
Accepteert men nu dezen uitleg, dan vallen ongetwijfeld alle permanente en autorratische verkeersseinen onder
Art,23, dus ook de lichtseinen van Heemaf, Siemens, e.d.,mits
zij maar geplaatst zijn door de politie en het voldoende duide -
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lijk is, dat deze plaatsing bedoelt te zijn een aanwijzing in
den zin van gemeld artikel.
De vraag, die zich hierbij nu terstond voordmet is
deze?of het opgaan van een rood licht voldoende tot uitdrukking brengt de bedoeling, dat alle weggebruikers, die zulk
een lichtbron zouden willen passeeren,hierin een aanwijzing
moeten zien van de politie, tijdelijk verbiedende gebruik te
maken van hun recht,. het daar voorbij gelegen weggedeelte te
berijden of te begaan.
Of m.a .we wil rood licht zeggen: " Ge moogt niet"
of wil het zeggen "Ge kunt niet veilig.".
De kleur rood is in het verkeer steeds het teeken
van onveiligheid. In het systeem van onze Wet echter niet.
Het M.en R.Regl. geeft voorschriften omtrent rood achterlicht
en roode reflectors,welke veiligheidsmaatregelen zijn. In de
M.en R. Beschmkking daarentegen wordt in de bijlagen V en
VIII de roede kleur gebezigd voor verbodsvoorschriften. Ons
wettelijk systeem hinkt dus een aanzien van de kleur rood op
twee gedachten en men kan dus niet zeggen, dat het aangaan
van een door de politie geplaatst rood iicht :l~i.9..!:L~
als een verbod van doetgang ~i woraèn beschouwd.
Ten deele komt hieraan Art.2~ M. en R.Regl.tège moet, hetwelk bepaalt, dat de bestuurder van een motorrijtuig verplicht is, dit te doen stilhouden,telkens wanneer
de veiligheid van het verkeer dit vordert.
Op grond van ~llii bepaling zullen automobielen
dus voor e~n van poli tic~ we ;se als aanwij zing geplaatst rood
licht stil m~tem houden.
Vpor wielrijders is dit zonder meer twijfelachtig
en ware het gewenscht het woord "stop" aan het lichtsein toe
te voegen.
Ten aanzien van alle overige weggebruikers is het
noodig een bepaling in de gemeentelijke politieverordeningen
op te nemeP,analoog àlan Art.23 der Iv1 . en R.W.
De ze j uridiscl1e oriëntati-e was noodig om door te
dringen in het wezen der lichtseinen als zoodanig.Het tweekleuren en driekleuren systeem rusten wat dit betreft op vol komen gelijke basis.
Het vorenoverwogene in het oog houdend komt men
voor deze twee systemen echter tot een geheel andere conclu sie wat betreft han verdere juridische positie.
Aannemende,dat rood licht bedoelt te zijn een aanwijzing van politiewege, dat het den weggebruiker tijdelijk
verboden is zijn weg te vervolgen, zou men kunnen volstaan
met het automatisch in - en uitschakelen van enkel rood licht.

s. Rood licht zou dan gelijk staan met stop, of m.a.w.
"Gij moogt Uw recht niet uitoe~enen."
Geen licht zou beteekenen,dat er geen verbod is,dus
een normale toestand van vrijheid, slechts beperkt door het
reeds genoemde voorschrift van Art.S M.en R.Regl. ,nl. de
verplichting om den doorgang vrij te laten aan het van rechts
gelijktivdig of nagenoeg gelijktijdig naderend - ( dus niet
stilstaand) - verkeer.
Hier nu krijgt het groene licht zijn

beteek~nis .

Groen licht kan zonder nader wettelijk voorschrift
niet beteekenen het opleggen van een verplichting om door
te rijden, of m.a.w.wil niet zeggen" Gij moet van Uw recht
ge brui~ maken . "
Het groene licht is ook niet nood;jg om daarmede te
doen weten dat doorgang ni~t verboden is, want dit blijkt
reeds uit het verdwijnen van het roede licht (aldus ook de
enkel roodlicht - gevende Parijsche verkeersseinen).
Het is echter wel zeer wenschelijk,n.l.om te kennen
te geven,dat de verplichting van Art.S M.en R.Regl .. niet in
werking kan treden, dus dat me·n voor het van rechts naderend
verkeer den doorgang niet behoeft vrij te laten,omdat er van
rechts geen verkeer zal ngçler.rul, daar dit door een rood licht
in die richting ontstoken het verbod gekregen heeft het
kruispunt dichter te nadere.n . ~.
Groen licht wil dus i n de eerste plaats zeggen
"Ge kunt Uw weg vervolgen zonder acht te slaan op Uw ver plichting ex Art.5 Regl.,want de daarin bedoelde situatie
zal Q:ich niet mogen voordoen.''
Verder geeft groen licht de overigens bverbodige
toestemming te mogen doorgaan, een toestemming~die men niet
b ~ hoeft,omdat een ieder,gelijk hiervoor betoogd,steeds mag
doorga an tenzij dit verboden is.
·
Groen licht is dus van geheel anderen aard dan rood
licht. Dit laatste wil verbieden, wil een recht ontnemen.Het
eerste is een coulance, een vriendelijkheid, juridisch over bodig, maar gemakkelijk voor den weggebruiker~
Geheel in overeenstemming met dit gemoedelijk karakter van het groene licht gebruikt Reemaf dit voor een
àerde tegemoetkoming aan het publiek. Door het geleidelyk
do oven der ringen wil het zeggen · "Pas op, straks gaat een
verbod komen . "
Noodig is dit ni e t.Rood licht gezien als aanwij zing der politie ingevolge Art . 23 behoeft geen waarschuwing.
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De politie is krachtens dit artikel niet verplicht vooraf aan
te kondigen, dat bevelen of aanwij zingen gegeven zullen worden~ De verkeersagent,al of niet met stopbord,doet dit meestal
ook niet,,
De ze waarschuwing dient sle ch ·~s om het den weggebruikers gemakkelijker te maken en daar·""oor de veiligheid van
het verkeer te bevorderen. Wordt zij gegev~n,dan gaat het publiek è.aarop vertrouwen,maar dan is ook een eisch,dat het publiek daarop f.ê.Q vertrouwen~
Bij het Heemaf-signaal kan het publiek volkomen vertrouwen, doordat het groene licht bij het geleidelijk afnemen het mogelijk maakt te weteh, 'f.l.ê.!ll}.§.g,r. het verbod in werking zal treden.
Het Heemaf ·- signaal met het tweekleuren-systeem rood
en groen, laat de verantwoordelijkheid voor een overtreding
geheel voo~ dan overtreder.Het geeft nl. alvorens van kleur
te veranderen, elken weggebruiker een waarschuwingstijd van
6 sec . , '>'velke voldoende is bij de tegenwoordige verkeerssnelheden, on iemand bijtijds voor het roode licht te doen stoppen. Een excuus voor een overschrijding van de stoplijn bij
rood licht is dus nooit te vinden. Deze waarschuwing besta~t
zooals bekend in l1et afnemen van het lichtende oppervlak van
heL se ir1; door s~hoksgev>Ti~ ze de buitenste groen gekleurde
Neonring tell< e ns te dooven.
Er is nu van zekere zijde opgemerkt,dat tijdens dit
af schakolen het afnemEond groen ''minder vG ilig" zou zijn dan
vol groen. Dit is onjuist. Groen is en blijft"veilig." Men
moet steeds blijven uitgaan van het standpunt,dat het verkeers~icht.sig!"laal slechts een indicatif! geeft aan den weggebruiker en ~ij dus steeds verantwoordelijk blijft ook op
het betreffende kruispunt voor de veiligheid van den weg.
Ook bij vol groen is dus niemand verontschuldigd,indien hy
een ongeluk zou veroorzaken door onbesuisd rijden,b.v. bij
links of rechts afslaan. Omgekeerd; bestaat het sein slechts
nog uit 1 of 2 groene ringen, dan verandert dit aan de meerdere of mindere veiligheid van het kruispunt in de aangegeven rJ.chting niets.
Vvel geeft het afnemende sein aan een ieder de aan11
Deo.:;: er aa:"l, binnen twee of drie sel'conden is deze
richti~1g onveilJg en behoort U dus àf over de streep verdwenen te zijn? àf v66r de streep stil te staan.n Op het
Doment,, dat het roode licht verschijnt, kan men dus aannernen, daL de laatste weggebruiker de verkeersstreep passeert~
doch zijn opvolger moet op dit moment gestopt hebben,
wijzi ng:

Hoe is dit nu bij het driekleurèn-systeem,vvaarbij
wij on:.:J b.2palen willen tot het Amsterdamsche systeem,dat
hier te lande toch de meeste belangstelling zal hebbeno

7.Bij het Amsterdamscha s ysteem komt U~ de groene
kleur een gele kleur, welke eveneens een 6-tal seconden
duurt: bij dit systeem treedt geen waarschuwing op. Het sein
verandert plotseling van groen in geel om da a rna te worden
vervangen door rood.
Hij, die bij het verschijnen van de groene kleur
het signaal nadert, kan dus ieder oogenblik verrast worden
door het verschijnen van het geel (wat een onzeker gevoel
geeft), in welk geval hem twee mogelijkheden overblijven,
nl . of doorrijden over de stopstreep, om de eenvoudige reden
dat hij niet voor den tijd kanáoppen,èf bruusk remmen om
nog voor de stopstreep stil te staan. Dit laatste zullen
zeer weinigen doen, aangezien zij in de eerste plaats niet
het gevaar willen loopen, dan hun achterbuurman in hum
bumpers rijdt, in de tweede plaats omdat het gemakkelijker
is niets te doen dan te handelen en in de derde plaats,omdat
niemand in de gele kleur een verbodskleur ziet,zooals met
het rood het geval is .
Waartoe dient nu dit geel? Wat voor verschil zou
het maken, vra agt men zich af, om na het groen onmiddellijk
het rood te laten schijnen? Volgens de Amsterdamscha politieopvattingen is het geel onveilig en dus een verbodekleur
voor gen,die nog voor de stopstreep kunnen~oppen,doch vei- .
lig voor hen,die niet meer voor de stopstreep tot stilstand
hebben kunnen komen .
Het gele licht is twee- of eigenlijk drieslachtig.
Het wil zijn een verbod ·· dus een voorui tloopen op rood
licht - voor diegenen,die nog voor de stopstreep kunnen st6p pen. Het wil zijn een veiligheidswaarschuwing - dus een ver lengstuk van groen licht - voor diegenen,die, toen het plot seling verscheen, niet meer voor de streep kunnen~oppen.
En het wil verder zijne en waarschuwing van spoedig optre ~ende Qnveiligheid ten aanzien van het kruisende verkeer,
wil dus te kennen geven, dat de verplièhting van Art . 5 Regl .
weldra weer voor de daarin genoemde personen van beteekenis
gaat worden .
Wanneer ?
Zoodra het zal zijn vervangen door rood licht.
\ivanneer zal dat zijn ?
Slechts hij,die een chronometer in de hand heeft
en den tijdsduur van het gele licht weet, zal dit met zeker heid kunnen zeggen.
Zi j , di e voor de stopstreep hebben kunnen stoppen,
moeten dus in geel rood zien en zij, die doorrijden,hebben
met het geheele signaal niets meer te maken, dus is het ook
voor hen van geen belang of geel dan wel rood komt, aange-
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zien zij nog tijdens de gro ene phas e over de stopstreep ZlJn
gereden. Ook de kruisende richting ,die niet kan z_ien.,welke
kleur de rijdende richting heeft, heeft er geen belang bij
om te weten of geel dan wel rood na het groen verschijnt .
Door het driele dig karakter is het gele licht al
verwarringstichtend. Door de onzekerheid omtrent het oogenblik, waarop het zal verdwijnen, is het als waarschuwing vrywe 1 waarde loos ..
Immers de vriendelicikheid van het waarschuwen
schuilt niet in de mededee l ing, g~\ er geen verbod op handen
is . Dat weet een ieder toch wel. De groote waarde der waar schuwing is gelegen in de wetenschap, ~~~~T. het verbod zal
komen.
Dit wordt met ge el ~usschenlicht niet bereikt,
maar wel met het afnemend groene licht van Heemaf.
Op een afstand van tientallen meters weet een ie der bij het Heemaf-sein wanneer het verbod in werking zal
treden. Bij het gele tuss che nlicht moet men daarop speculeeren.
Rijdt men bij het Heemaf-sein door rood licht,dan
overtreedt men het verbod,wan~ een excuus is daarvoor niet
te vinden.
Rijdt men door ge el licht,dan valt nimmer te bewijzen,dat men nog tijdi g kon stoppen en dus zal doorrijden
ondanks geel licht ook nimmer gestraft kunnen worden • Daardoor wordt geel licht ge l ijk gesteld me~ groen licht, nl.
geen verbodo Het verbod in het driekleurènsysteem komt dus
met minder deugdelijke waa rschuwing en bij rijden door rood
licht zal met ~ it systeem een beroep op overmacht steeds
mogelijk zijn, terwijl dit bij het Heemaf - signaal uitgeslo ten is .
Een verbodsbepaling, luidende .; "Het is verboden
door te rijden voor die ge en, die mijn verbod kan naleven" is
in wezen geen verbod,omdat zulks een bepaling alle objecti viteit mist .. Men denke zic ~1 eens op ander gebied een verbod
luidende; "Het i.;; na 10 uur verboden kleedjes te kloppen
aan diegenen, die tijd hebben om dit voor 10 uur te doen" ,
om te begrijpen, dat derge l ijke voorschriften als ongeschre ven moeten worden beschouwd)
Stelt men nu de beide systemen scherp tegenover
elkaar, dan krijgt men dus het volgende:
He§.m.ê.f geeft Y.0QJ: het algeheel ve relwijnen van het
groen een ~waarschuwing w m E sec., welke waarschuwingatijd
constant is .
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Siemens geeft na het verdwijnen van het groen een
waarschuwing. ( die ook constant is)o
Reemaf plaatst dus bij den ingang van den weg,die
naar den afgrond voert~ een bordje met "Gevaar !", terwijl
Siemens den man? die in de diepte tuimelt ,naroept~ 11 Past er
op, hier is een afgrond . "
In beide systemen heeft men wel een constanten
waarschuwingstijd toegepast alvorens het roede licht ver schijnt, maar deze heeft niet dezelfde beteekenis.Bij Heemaf
beteekent hij, dat de weggebruiker zelf ver.antwoordelijk
blijft voor de veiligheid van het verkeer uit de kruisende
richtingen . Het intreden van het verbod kan hem nimmer verrassen en hij zal zoowel bij droog weer a ls bij ijzel er
steeds voor aansprakelijk gesteld kunnen worden wanneer hij
na het verschijnen van rood licht nog doorrijdt.
Niet aldus bij Siemens. Hij, die bij ijzel,sneeuw
of andere ongunstige weersgesteldheden gedwongen is langzaam
te rijden, zal zich tijdens de gele phase wellicht niet meer
uit de gevaarlijk geworden zone kunnen verwijderen. De tijds duur van het gele licht is beslissend of hem dit zal geluk ken. Deze tijdsduur is den weggebruiker onbekend en is vast gesteld door de politie, zoodat deze dus de verantwoordelij kheid draagt voor de veiligheid op het kruispunt.
Zou to ch aan een weggebruiker worden verweten,dat
hij bij het verschijnen van rood licht zich nog op het kruis punt bevond en daardoor dit punt voor het andere verkeer,dat
groen licht zag, onveilig maakte, dan zal zijn wederwoord
aan de politie zeker zijn, dat deze dan maar had moeten zorgen, dat de gele phase langer duurde.
Bij geemaf is de verantwoordeli ;kheid voor de vei ligheid overgelaten aan het beoordelingsvermogen van den
weggebruiker, de eenige, die hiervoor verantwoordelijk be hoort te zijn .
Bij Siemens daarentegen rust deze vcrant\1:oordelyk heid bij de politie, die de tijdsduur van de gele phase
vaststelt.
Zou bij het Siemens - systeem het geel niet constant
blijven en door de politie de tijdsduur overeenkomstig den
toestand van het wegdek worden ingesteld, -a.an stelt de poli tie zich hierdoor nog meer verantwoordelijke
Daar geel licht als gedee l t e lijk vcrbod niet is te
handhaven, staat het juridiek beschouwd dus gelijk met groen
en heeft men dus den toestand, dat he t verbod plotseling in treedt .
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Het plotseling intreden van een verbod doet aan de
geldigheid daarvan niet af, doch zal allicht verschil maken
ten opzichte van de strafbaarheid, althans van de straftoepassing.
Wanneer bij geel licht eenige voorrijders zijn
doorgereden bestaat de neiging voor een volgende bes tuurder
dit oo~ te doen, temeer omdat door geel licht rijden practisch niet strafbaar is. Wanneer tijdens dit doorrijden het
roode licht verschijnt en gelijktijdig rechts het groene
licht, zet de rechtsche file zich in beweging.De laatkomer
moet nu ex Art.s Regl. a~n dit verkeer den doorgang vrijlaten en midden op het kruispunt stoppen. Döet hij dit niet
en ontstaat er een botsing, dan is hij strafbaar,maar zal
zich beroepen op overmacht. Stopt hij wel, dan verspert hij
aan het van links komend verkeer den doorgang, welk verkeer
echter volgens Art.S verplicht is den la~tkomet~~ den doorgang
vrij te laten. Wanneer daardoor een botsing ontstaat,zal de
van-linkskoroer tegen een vervolging ex Art 5 zich e eh ter ook
op overmacht beroepen.
Ten aanzien van den strafrechtelijken kant is er
dus een verkeeratechnische en een juridieke chaos mogelijk.
Evenzeer zal dit het geval kunnen zijn wat betreft de civiele zijde van het vraagstuk. Immers, ontstaat een botsing met
een niet-automobilist dan zal de automobilist ex Art.25
(eventueel jO Artt.l406, 1407 B.vv.) tot schadevergoeding aangesproken kunnenworden voor een wellicht zeer aanzienlijk
bedrag. De assuradeur van den automobilist zal dan namens
hem zeker het verweer laten voeren, dat het ongeval veroorzaakt is door de schuld der gemeente-politie,die een onduidelijke aanwijzing heeft gegeven en het verbod voor het overige verkeer te vroeg heeft opgeheven. ~en gemeente met het
dt.iekleuren-systeem riskeert voor zulke gevallen in vrijwaring te worden opgeroepen. Met het Heemaf-systeem zal men
zich dit niet in het hoofd halen.
Al deze consequenties kunnen alleen intreden,wanneer men in verband met het voorgaande het roode licht wil
beschouwen als een verbod van doorgang.
Durft men dit niet aan,of zou de Rechter een dergelijke bedoeling niet sanctieneeren bij gebreke aan een uitdrukkelijk voorschrift, dan is in de lichtseinen niets anders
te zien dan een informatie omtrent al of niet veiligheid van
doorgang.
Geel licht zal bij die zienSWlJZe niets anders beteekenen dan "Binnenkort zal het niet veilig worden door te
gaan", rood licht beteekent dan, dat het niet 1reer veilig is.
Het negeeren van rood licht zal dan altijd ook een
onrechtmatige daad zijn, doch slechts strafbaar voor automo-
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bilisten ex Art.24 Regl . en voor wielrijders en automobilisten
ex Art.22 der \'iet? niet echter voor andere weggebruikers.
Toch zullen deze zich ook naar rood licht moeten gedragen op
grond van Art.l40l B.Vl. en voor eventueele schade aansprake lijk kunnen zijn,omdat zij niet die zorgvuldigheid hebben in
acht genomen, die in het verkeer betame ~_ ijk is. Bij het
Heemaf - sein zullen al deze weggebruikers geen excuus kunnen
aanvoeren, want zij konden weten wanneer het gevaarlijke moment zou intreden en v1 anneer dus hun doorgaan strafbaar c . q .
onbe tame li,j k zou worden .
Bij het driekleuren- systeem echter krijgt men ook
bij deze zienswijze dezelfde beroepen op overmacht ;c.q. op
schuld der gemeente - poli tie, maar zelfs in sterkor mate .
Wanneer immers het passecren van rood licht als
zoodanig niet strafbaar is - (slechts indirect voor automo bilisten en wielrijders) - is dit a fortiori niet het geval
voor het passeeren van geel licht .
Men zal iemand zeer moeilijk aansprakelijk kunnen
stellen voor het in gevaar brengen van de vrijheid of de
veiligheid van verkeer, dat slechts i n de toekomst kan wor den verwacht, doch er op dat oogenblik nog niet was.
Het enkele excuus, dat men de bedoeling van geel
licht niet heeft begrepen, - gezien heeft, dat anderen doorgingen en du.§. zelf ook is doorgega<!ln, - zal dan meestal moe ten worden geaccepteerd .
Op grond van bovenstaande beschouwingen kan dus
worden geconcludeerd, dat het Heemaf - tweekleuren - systeem
niet alleen grooter veiligheid biedt,maar dat ook de juri dieke positie daarvan zoowel uit strafrechtelijk als civielrechtelijk oogpunt belangrijk sterker is dan het driekleurensysteern.
Hoe is nu bovendien de praktijk ?
Omdat Reemaf wel heeft ingezien,dat er steeds waaghalzen zullen zijn en overtreders, •we lke niet juist schatten
en dus ongewild een overtreding begaan, heeft men in den
Haag een z.g. roede overlappingsperiade ingevoerd,gedurende
welken tijd alle seinen van het kruispunt op onveilig staan.
Zij, die voor de stopstreep hadden moeten stoppen en dit
hebben "vergeten" te doen·; kunnen dus niet door de kruisende richting worden aangereden . Deze roede overlappingstijd
duurt 7 seconden en is ruim voldoende gebleken om de krui sende richting, wanneer het groe11 komt, een veilige baan te
verzekeren. Tevens ms dit een beveiliging om de bijwagens
van de tram te laten passeeren, alvorens de kruisende
richting vrij te geven .
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zelf.
zicht
drijf
duurd

Reemaf beschermt dus de waaghalzen ook tegen zichDit is dan ook de reden geweest, dat het politie-toeop het kruispunt Laan van Meerdervoort, nadat het beautoma.tisch was aangevangen, slechts weinig dagen geheeft.

Bij Siemens echter wordenwaaghalzen ,dat zijn dus
zij, die in de roode phase rijden, :;;eer zeker niet tegen zichzelf beveiligd,want zoodra het geel ver~ijnt, licht het
groen van de kruisende richting op.
Ware het Heemaf-systeem eerder uitgevonden, er zou
geen rnensch denken over de invoering van geel lichte
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