
 
The 4-Way Stop! Right of Way – Recht op Voorrang 
 
Een van de verkeerssituaties die we in Europa echt niet kennen is de “4-Way Stop”. 
Het weggedrag in Canada is zeer geciviliseerd en alles gaat over het algemeen zeer gemoedelijk. 
Maar dit is helemaal het summun, dat in Europa en laat ik dan over Nederland praten, nooit maar 
dan ook nooit zal kunnen. Niet zo heel vreemd natuurlijk want we zijn er niet mee opgegroeid en 
door de drukte in Europa komt er toch regelmatig asociaal rij/weggedrag voor.  
Nu zeg ik niet dat er af en toe een Canadees ook wat minder geciviliseerd rijdt hoor want je komt ze 
soms best wel tegen. Wij vakantiegangers hebben nou eenmaal niet zo’n haast en dat kan soms best 
irritant zijn voor iemand die ergens heen moet. 
 
De eerste keer dat je dit tegenkomt is het een vreemd verhaal. 
Je komt bij een kruising met op elke hoek een stop-bord. En dan? 
 

Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. 
Als er geen verkeerslicht is maar een 4-weg-stop, dan heeft de 
eerste auto die op de kruising arriveert het recht van voorrang.  Het 
maakt niet uit waar het voertuig zich bevindt of in welke richting 
het rijdt, deze regel is altijd van toepassing wanneer iemand 
duidelijk als eerste bij het stopteken is aangekomen.  
Maar zoals overal zijn er mensen die daar lak aan kunnen hebben 
dus rij toch maar niet blind door. 

 
Doorgaand verkeer heeft voorrang op afslaand verkeer. 
Wanneer twee voertuigen tegelijkertijd arriveren en ze zich 
tegenover elkaar bevinden en een van de voertuigen van plan is om 
af te slaan en ander rechtdoor te gaan, heeft het recht doorgaand 
voertuig voorrang. Indien beide voertuigen rechtdoor gaan of in 
dezelfde richting draaien, mogen ze beiden tegelijk doorgaan 
omdat ze dan elkaars pad niet kruisen. 
 

  
Rechts- boven links-afslaand verkeer. 
Als twee voertuigen tegelijk op een 4-weg-stop arriveren, en ze 
staan recht tegenover elkaar en een van de voertuigen is van plan 
rechtsaf te slaan en de ander is van plan linksaf te slaan, heeft het 
rechtsdraaiende voertuig voorrang.  Beweeg langzaam vooruit 
voordat je het kruispunt op gaat om aan te geven aan andere 
bestuurders dat je de bocht maakt.  De chauffeur die naar links 
draait, moet wachten tot de andere auto volledig gepasseerd is. 

 
En zo makkelijk is het verhaal van de 4-weg-stop kruising.  
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