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Artikel

Sport- en spelsituaties: de (keerzijde van de) 
verhoogde aansprakelijkheidsdrempel

Chris van Dijk, Henriëtte Verdam en Rebecca van der Weerdt*

1. Inleiding

De aanleiding voor dit artikel betreft de conclusie van 
A-G Hartlief bij het arrest van de Hoge Raad van 
11 juni 2021, waarin de civielrechtelijke aansprakelijk-
heid voor schade als gevolg van een sliding tijdens een 
amateurvoetbalwedstrijd centraal stond.1

De sliding in kwestie vond plaats tijdens een wedstrijd 
tussen twee amateurteams in april 2005. Voor het ene 
team, FVV, stond tijdens de wedstrijd niets meer op het 
spel. Het andere team, VV Muntendam, moest de wed-
strijd winnen om nacompetitie te ontlopen. Kort na het 
begin van de tweede helft kreeg een voetballer van FVV 
(hierna: ‘eiser’) vlak buiten het zestienmetergebied van 
VV Muntendam de bal aangespeeld door een teamge-
noot bij een snelle counter. Hierop probeerde een voet-
baller van VV Muntendam tevergeefs te voorkomen dat 
eiser zou scoren. Eiser wist met zijn rechtervoet de bal 
in het doel te schieten, maar kwam daarbij ten val en 
raakte zwaar geblesseerd aan zijn linkerbeen, door, naar 
hij claimde, een sliding van een voetballer van de tegen-
partij. De wedstrijd werd gefilmd door een toeschouwer, 
die dit moment op videobeeld heeft vastgelegd. De 
scheidsrechter heeft de wedstrijd vervolgens gestaakt, 
maar de betrokken spelers niet met een gele of rode 
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1 Concl. A-G T. Hartlief, ECLI:NL:PHR:2021:40, bij HR 11 juni 2021, ECLI:

NL:HR:2021:857.

kaart bestraft. Als gevolg van de blessure heeft eiser 
meerdere operaties moeten ondergaan en moest zijn 
linker onderbeen worden geamputeerd. Volgens eiser 
was dit alles te wijten aan de – volgens hem onrechtma-
tige – sliding van een voetballer van VV Muntendam.
In 2015 is eiser een deelgeschilprocedure gestart tegen 
die voetballer (hierna: ‘verweerder’) en diens verzeke-
raar.2 Nadat de rechtbank Noord-Nederland had geoor-
deeld dat de sliding van verweerder niet onrechtmatig 
was,3 is eiser in hoger beroep gekomen bij het hof Arn-
hem-Leeuwarden.4 Ook het hof oordeelde dat verweer-
der niet onrechtmatig jegens eiser had gehandeld: de 
actie van verweerder vormde weliswaar een overtreding 
van de spelregels (met zijn sliding raakte verweerder 
immers de enkel van eiser en niet de bal), maar de actie 
was niet zo buitensporig dat deze viel buiten de kaders 
van wat deelnemers aan een voetbalwedstrijd in rede-
lijkheid mogen verwachten.5

Eiser liet het hier niet bij zitten en stelde cassatieberoep 
in. In de conclusie bij het arrest van de Hoge Raad van 
11 juni 2021 – een artikel 81 RO-arrest – concludeerde 
A-G Hartlief tot verwerping van het cassatieberoep.6 In 
zijn slotbeschouwing geeft Hartlief aan dat de verhoog-
de aansprakelijkheidsdrempel in sport- en spelsituaties 
wat hem betreft een goede zaak is, maar dat de verhoog-
de drempel als keerzijde heeft dat het ook in gevallen 
waarin dat wel op zijn plaats zou zijn soms moeilijk is 
om door middel van het aansprakelijkheidsrecht tot ver-

2 Concl. A-G T. Hartlief, ECLI:NL:PHR:2021:40, bij HR 11 juni 2021, ECLI:

NL:HR:2021:857, pt. 1.2-2.1.

3 Rb. Noord-Nederland 11 maart 2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:1502, r.o. 

6.14.

4 Hof Arnhem-Leeuwarden 14 januari 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:319.

5 Hof Arnhem-Leeuwarden 14  januari 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:319, 

r.o. 4.20, 4.28 en 4.30.

6 Concl. A-G T. Hartlief, ECLI:NL:PHR:2021:40, bij HR 11 juni 2021, ECLI:

NL:HR:2021:857.
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goeding van de schade te komen.7 In dit artikel gaan wij 
daar nader op in (par. 3), om vervolgens stil te staan bij 
de door Hartlief en de in de rechtsliteratuur genoemde 
verzekeringsoplossingen die in dat verband mogelijk 
een uitkomst zouden kunnen bieden (par. 4).8 Voordat 
wij hiertoe overgaan bespreken wij het juridisch kader 
bij sport- en spelsituaties (par. 2). Daarbij merken wij op 
dat de aansprakelijkheid van deelnemers onderling in 
dit artikel centraal staat. De eventuele aansprakelijkheid 
van deelnemers jegens derden (zoals toeschouwers) en 
de aansprakelijkheid van trainers, coaches, organisato-
ren van evenementen enzovoort, laten wij buiten be-
schouwing.

2. Juridisch kader bij sport- en 
spelsituaties

Afbakening	van	sport-	en	spelsituaties
Allereerst rijst de vraag wanneer nu precies sprake is 
van een sport- en spelsituatie en op welk moment een 
dergelijke situatie begint en weer eindigt. In de hiervoor 
besproken casus is evident sprake van een sport- en 
spelsituatie; er is een overtreding begaan tijdens de 
speeltijd van een voetbalwedstrijd. Toch is het niet altijd 
zo klip en klaar. Volgens de Hoge Raad houdt de – hierna 
te bespreken – verhoogde aansprakelijkheidsdrempel bij 
sport- en spelsituaties niet meteen op te gelden wan-
neer aan de sport of het spel een einde komt volgens de 
daarvoor geldende regels, nu de door de sport of het spel 
bepaalde verhouding tussen de deelnemers daardoor 
niet direct hoeft te veranderen. Ook een (korte) tijd na 
het formele einde van de sport of het spel kan het feit 
dat partijen even daarvoor nog met elkaar gewedijverd 
hebben of in een spelsituatie verwikkeld waren de ver-
wachtingen die zij van elkaar mogen of moeten hebben 
blijven beïnvloeden.9 Zo kan ook het geven van een 
‘boks’ aan een teamgenoot na afloop van een gewonnen 
tafeltenniswedstrijd, waardoor handletsel werd veroor-
zaakt, volgens de rechtbank Gelderland worden aange-
merkt als sport- en spelsituatie.10 Daarnaast kan sprake 
zijn van een sport- en spelsituatie bij gedragingen die 
tijdens een wisselperiode of tijdens een dood moment in 
het spel plaatsvinden.11 Bijvoorbeeld bij het slaan van 
een tennisbal naar de andere speelhelft tussen twee 
games in waardoor de tegenstander wordt geraakt.12 In 

7 Concl. A-G T. Hartlief, ECLI:NL:PHR:2021:40, bij HR 11 juni 2021, ECLI:

NL:HR:2021:857, pt. 5.2 e.v.

8 Zie bijv. A. Kolder, Naar een nieuw verzekeringsproduct voor de voetbal-

sport?, AV&S 2017/38, afl. 6, p. 203-204; C.M.D.S. Pavillon & A. Kolder, 

Een garantie des accidents de la vie voor Nederland? Een verkenning naar 

aanleiding van de Franse schadeverzekering voor de ongevallen van het 

leven, AV&S 2018/8, afl. 2, p. 28-41.

9 HR 28 maart 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF2679 (Witmarsumer Merke), r.o. 

3.6.

10 Rb. Gelderland 27 juli 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:4775.

11 HR 19 oktober 1990, ECLI:NL:HR:1990:AD1456 (Tennisbal); Rb. Noord-Hol-

land 10 december 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:11530.

12 HR 19 oktober 1990, ECLI:NL:HR:1990:AD1456 (Tennisbal).

de woorden van Sieburgh: ‘een sport- en spelsituatie be-
gint niet abrupt en houdt evenmin abrupt op’.13

Verder geldt dat voor de toepassing van de verhoogde 
aansprakelijkheidsdrempel bij sport- en spelsituaties 
niet is vereist dat de bij een ongeval betrokkenen recht-
streeks en met elkaar aan het wedijveren zijn.14 Het is 
ook geen voorwaarde dat de benadeelde ten tijde van 
het ongeval zelf handelingen verrichtte die karakteris-
tiek zijn voor de beoefening van de sport of het spel 
(denk aan een midgetgolfspeler die in afwachting van 
diens beurt toekijkt hoe een andere speler het balletje 
slaat).15

Verhoogde	aansprakelijkheidsdrempel
De grondslag voor aansprakelijkheid in sport- en spelsi-
tuaties is doorgaans gelegen in artikel  6:162 BW (on-
rechtmatige daad). De voorwaarde voor aansprake-
lijkheid die daarbij vaak discussie oplevert, betreft de 
 onrechtmatigheid van de gedraging.16 Sport- en spelsi-
tuaties kunnen worden geschaard onder de categorie 
‘gevaarzetting’ en nemen daarbinnen een bijzondere 
plaats in, nu deelnemers aan sporten en spellen vaak 
weten dat dit soort activiteiten gepaard kunnen gaan 
met bepaalde risico’s (zoals het risico op blessures).17 Uit 
vaste jurisprudentie van de Hoge Raad volgt dat de vraag 
of een deelnemer aan een sport- of spelsituatie onrecht-
matig heeft gehandeld door een gedraging als gevolg 
waarvan aan een andere deelnemer letsel is toegebracht, 
minder spoedig bevestigend moet worden beantwoord 
dan wanneer die gedraging niet in een sport- of spelsi-
tuatie had plaatsgevonden.18 Voor dit soort situaties 
geldt dus een verhoogde aansprakelijkheidsdrempel of, 
anders gezegd, een lichtere zorgvuldigheidsnorm. Als 
reden geeft de Hoge Raad dat deelnemers tot op zekere 
hoogte gevaarlijke gedragingen van elkaar moeten ver-
wachten waartoe de activiteit uitlokt of die in de activi-
teit besloten liggen.19 Bovendien zou het sporten en 
spellen niet ten goede komen als gevaarlijke gedragin-
gen steeds tot aansprakelijkheid zouden leiden of in het 
geheel niet meer zouden (kunnen) plaatsvinden.20

13 C.H. Sieburgh, Schade naar aanleiding van sport en spel, Bb 2004/25, afl. 9.

14 HR 20 februari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO1239 (Midgetgolf), r.o. 3.3.

15 HR 20 februari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO1239 (Midgetgolf), r.o. 3.3.

16 Daarnaast dient de onrechtmatige gedraging toerekenbaar te zijn, moet 

er sprake zijn van schade en dient er een causaal verband te bestaan tus-

sen de gedraging en de schade. Tevens moet zijn voldaan aan het relativi-

teitsvereiste.

17 S.D. Lindenbergh, in: T. Hartlief, W.H. van Boom, A.L.M. Keirse & S.D. Lin-

denbergh, Verbintenissen uit de wet en Schadevergoeding (Studiereeks 

Burgerlijk Recht, deel 5), Deventer: Wolters Kluwer 2021, p. 47.

18 HR 19 oktober 1990, ECLI:NL:HR:1990:AD1456 (Tennisbal); HR 28 juni 1991, 

ECLI:NL:HR:1991:ZC0300 (Natrap); HR 11 november 1994, ECLI:NL:HR:

1994:ZC1533 (Judoworp); HR 28 maart 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF2679 

(Witmarsumer Merke); HR 28  maart  2003, ECLI:NL:HR:2003:AF2680 

(Schaatsongeval); HR 20 februari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO1239 (Midget-
golf).

19 Zie bijv. HR 28 maart 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF2679 (Witmarsumer Mer-
ke), r.o. 3.6.

20 P.J. klein Gunnewiek, Aansprakelijkheid bij sport en spel, in: J. Wildeboer 

& S. Binkhorst (red.), Handboek Personenschade, Deventer: Wolters Klu-

wer, par. 2070.2.1 (bijgewerkt 11 april 2022); T. Hartlief & R.P.J.L. Tjittes, 

Het spel en de knikkers. De vestiging van delictuele aansprakelijkheid van 

deelnemers aan sport en spel, VRA 1992, par. 3.1.
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Bij de beoordeling van de onrechtmatigheid dienen de 
gerechtvaardigde verwachtingen van de deelnemers als 
maatstaf. Gedragingen die de deelnemers redelijkerwijs 
van elkaar moeten verwachten zullen in beginsel niet 
onrechtmatig zijn en omgekeerd zullen gedragingen die 
zij niet van elkaar hoeven te verwachten in beginsel wel 
onrechtmatig zijn.21 Een voetballer kan bijvoorbeeld 
verwachten dat er tijdens het voetbalspel slidings wor-
den gemaakt die de bal kunnen missen, maar de voet-
baller hoeft geen rekening te houden met natrappen, 
een elleboogstoot of een karatetrap van de tegenstan-
der.22 Daarnaast kan het spelniveau van een speler of 
sporter in aanmerking worden genomen. Zo mag van 
een topsporter meer techniek worden verwacht dan van 
een amateur, waardoor een gevaarlijke onbeheerste ge-
draging van een amateur in sommige gevallen mogelijk 
minder snel onrechtmatig zal worden geacht dan een 
soortgelijke gedraging van een professional.23 Overigens 
maakt de enkele omstandigheid dat een deelnemer 
(zeer) ernstig letsel heeft opgelopen tijdens een sport- 
en spelsituatie de gedraging waardoor dit letsel is ver-
oorzaakt op zichzelf nog niet onrechtmatig.24 Dit werd 
ook onderkend door het hof Arnhem-Leeuwarden in de 
zaak waarop de conclusie van A-G Hartlief zag. Het hof 
overwoog dat een geringe overtreding tot ernstig letsel 
kan leiden en andersom.25

Hoewel de Hoge Raad verschillende arresten heeft ge-
wezen over de onrechtmatigheidsmaatstaf in sport- en 
spelsituaties, bieden deze slechts algemene handvatten. 
In de lagere rechtspraak en literatuur is geprobeerd om 
deze algemene regels iets meer te concretiseren door 
enkele aanknopingspunten te formuleren. Zo zou rele-
vant kunnen zijn of sprake is van ‘ruw, abnormaal of 
buitensporig spelgedrag’ en worden gevallen van opzet 
over het algemeen onrechtmatig geacht.26 Daarnaast 
kan maatgevend zijn of sprake is van een ‘mate van 
hardheid’ die uitgaat boven wat bij de desbetreffende 
sport als acceptabel geldt.27 Uiteindelijk hangt de nadere 
invulling van de onrechtmatigheidsmaatstaf echter 
sterk af van de (feitelijke) omstandigheden van het ge-
val, zodat dit steeds van geval tot geval beoordeeld zal 
moeten worden.

21 K.J.O. Jansen, commentaar op art. 6:162 BW, in: C.J.J.M. Stolker (red.), 

Groene Serie Onrechtmatige daad, Deventer: Wolters Kluwer, par. 6.9.4.1 

(bijgewerkt 1 december 2020).

22 C.C. van Dam, Aansprakelijkheidsrecht, Den Haag: Boom juridisch 2020, 

p. 438; Hartlief & Tjittes 1992, par. 3.1.

23 Van Dam 2020, p.  439; Klein Gunnewiek, par.  2070.3.2 (bijgewerkt 

11 april 2022); Zie voor een ander geluid ook Hartlief & Tjittes 1992, par. 3.1, 

die erop wijzen dat ernstige fouten min of meer worden geaccepteerd 

door beroepsspelers, gelet op de grote belangen die op het spel staan. Het 

zou bij het vak horen om dergelijke risico’s te lopen.

24 Asser/Sieburgh 6-IV 2019/59; Zie ook HR 19 oktober 1990, ECLI:NL:HR:

1990:AD1456 (Tennisbal), r.o. 3.3.

25 Hof Arnhem-Leeuwarden 14  januari 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:319, 

r.o. 4.28.

26 Klein Gunnewiek, par. 2070.3.2 (bijgewerkt 11 april 2022); Hartlief & Tjit-

tes 1992, par. 3.1; Jansen, par. 6.9.4.3 (bijgewerkt 1 december 2020).

27 Van Dam 2020, p. 438-439; Klein Gunnewiek, par. 2070.3.2 (bijgewerkt 

11 april 2022).

De	rol	van	spelregels	en	de	invloed	van	de	
scheidsrechter

De geldende spelregels kunnen een (belangrijke) factor 
vormen bij de beoordeling van onrechtmatigheid in 
sport- en spelsituaties, omdat zij van invloed kunnen 
zijn op de gerechtvaardigde verwachtingen van deelne-
mers. Toch zijn de spelregels niet doorslaggevend. Het 
enkele overtreden van een spelregel levert niet per defi-
nitie onrechtmatigheid op.28 Bij veel sporten – met name 
bij contactsporten zoals voetbal, (ijs)hockey en rugby – 
komen overtredingen van de spelregels immers vaak 
voor en zijn zij onlosmakelijk verbonden met de beoefe-
ning van de sport.29 Ook kan het per sport verschillen 
hoeveel gewicht aan een overtreding van een bepaalde 
spelregel wordt toegekend. Bij het beoefenen van judo is 
het bijvoorbeeld van groot belang dat de deelnemers 
acht slaan op aanwijzingen van scheidsrechters en in-
structeurs (zoals wanneer het stopcommando wordt ge-
geven)30 en binnen de skisport spelen de FIS-regels31 een 
belangrijke rol.32

A-G Hartlief merkt naar ons idee terecht op dat het in 
het kader van de verhoogde drempel voor aansprakelijk-
heid in sport- en spelsituaties niet zinvol lijkt om een 
onderscheid te maken tussen overtredingen van spelre-
gels die strekken ter bescherming van de veiligheid van 
deelnemers (zoals ‘gevaarlijk spel’) en andere spelre-
gels, waaronder zuivere ordemaatregelen (bijvoorbeeld 
‘buitenspel’). A-G Hartlief voegt hieraan toe dat het een 
en ander niet betekent dat geen belang toekomt aan het 
soort spelregel dat is overtreden. Sommige spelregels 
(waaronder regels ter bescherming van de deelnemers) 
worden immers veelvuldig met de voeten getreden en 
daarmee min of meer door de deelnemers geaccepteerd, 
terwijl andere spelregels zo essentieel zijn (zoals het 
stopcommando in de judosport) dat de overtreding 
daarvan een dusdanig zwaarwegende factor oplevert dat 
onrechtmatigheid wordt aangenomen.33 Dat is een rele-
vant onderscheid in het kader van de gerechtvaardigde 
verwachtingen die spelers qua gevaren mogen hebben.
Verder kunnen beslissingen van scheidsrechters een re-
levant gezichtspunt opleveren. Denk bijvoorbeeld aan 
de scheidsrechter die een voetbalspeler een rode kaart 
geeft. Hieruit kan soms worden afgeleid dat de gedra-
ging in dat specifieke geval niet meer als acceptabel 
wordt beschouwd.34 Daarbij moet echter de kantteke-
ning worden geplaatst dat de waarde die aan het oordeel 

28 HR 28  juni  1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0300 (Natrap), r.o. 3.3; Jansen, 

par. 6.9.4.5 (bijgewerkt 1 december 2020).

29 Van Dam 2020, p. 438; Zie bijv. Rb. Noord-Holland 11 maart 2020, ECLI:

NL:RBNHO:2020:6291, r.o. 4.2.

30 HR 11  november  1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1533 (Judoworp), r.o. 5.1; 

Van Dam 2020, p. 439.

31 Gedragsregels voor skiërs en snowboarders die door de Fédération In-

ternationale de Ski (FIS) zijn opgesteld.

32 Van Dam 2020, p. 439; C.P. Robben, Skiongevallen beoordeeld naar Ne-

derlands recht, VR 2014/1, par. 7; P.C.J. De Tavernier, Die zivilrechtliche 

Haftung für Mitspielerverletzungen bei Sport und Spiel. Bespreking van 

het proefschrift van Philipp Dördelmann, MvV 2020/1, p. 3.

33 Concl. A-G T. Hartlief, ECLI:NL:PHR:2021:40, bij HR 11 juni 2021, ECLI:

NL:HR:2021:857, pt. 4.19-4.20; Zie ook Lindenbergh 2021, p. 48-49.

34 Van Dam 2020, p. 439.
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van de scheidsrechter kan worden gehecht onder meer 
afhankelijk is van de ervaring en mate van professiona-
liteit van de betrokken scheidsrechter. Ook kan de aan-
wezigheid van een videoscheidsrechter van invloed 
zijn.35

In de zaak waarop de conclusie van A-G Hartlief betrek-
king had, was opvallend dat er wel vier deskundigen 
(met name oud-internationale scheidsrechters) waren 
ingeschakeld om de beschikbare amateurvideobeelden 
van de sliding van verweerder te beoordelen en dat zij 
sterk van mening verschilden over de vraag of sprake 
was van een overtreding en, zo ja, hoe ernstig die over-
treding was. De oordelen varieerden van ‘geen overtre-
ding’ naar ‘een ernstige overtreding waarvoor een rode 
kaart gerechtvaardigd was’.36 Scheidsrechters kunnen 
een bepaalde gedraging dus zeer uiteenlopend beoorde-
len. Daar dient rekening mee te worden gehouden.
Tot slot merken wij op dat ook gedragingen die niet in 
strijd zijn met de spelregels, toch onrechtmatig kunnen 
zijn. Ook indien de spelregels worden nageleefd kan na-
melijk sprake zijn van een gevaarlijke gedraging die de 
betrokken deelnemer niet van de andere deelnemer(s) 
hoefde te verwachten.37 Op dezelfde wijze kan aan het 
uitblijven van een sanctie (zoals een gele of rode kaart 
in het voetbal) niet de conclusie worden verbonden dat 
er dus geen (zware) overtreding is gemaakt die mogelijk 
een onrechtmatige daad kan opleveren.38

3. De keerzijde van de 
verhoogde aansprakelijk-
heidsdrempel

Zoals in de inleiding van dit artikel al werd opgemerkt, 
geeft A-G Hartlief aan dat de verhoogde aansprakelijk-
heidsdrempel in sport- en spelsituaties wat hem betreft 
een goede zaak is, maar dat de verhoogde drempel ook 
een keerzijde heeft.39 Zo benoemt hij dat het voor de be-
nadeelde partij al lastig kan zijn om de toedracht van 
het incident aan te tonen, nog los van de verhoogde 
aansprakelijkheidsdrempel. Met name bij amateurwed-
strijden zullen getuigenverklaringen hierbij van groot 
belang zijn, terwijl deze verklaringen erg uit elkaar kun-
nen lopen, afhankelijk van het team waartoe de betref-

35 Klein Gunnewiek, par. 2070.3.4 (bijgewerkt 11 april 2022); C.R.R.M. Nies-

sen, Sportaansprakelijkheid: beslist geen spelletje, Tijdschrift voor Sport 

& Recht 2018, afl. 2/3, p. 36.

36 Hof Arnhem-Leeuwarden 14  januari 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:319, 

r.o. 4.22-4.24.

37 Klein Gunnewiek, par. 2070.3.3 (bijgewerkt 11 april 2022); Hartlief & Tjit-

tes 1992, par. 3.2; Jansen, par. 6.9.4.5 (bijgewerkt 1 december 2020); B.M. 

Paijmans, Sport en spel. In de verlenging? Letsel & Schade 2015/368, afl. 

4, p. 15.

38 Zie ook Hof Arnhem-Leeuwarden 14 januari 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:

319, r.o. 4.17.

39 Concl. A-G T. Hartlief, ECLI:NL:PHR:2021:40, bij HR 11 juni 2021, ECLI:

NL:HR:2021:857, pt. 5.2.

fende getuige behoort of waarvan hij een supporter is.40 
Zoals in de vorige paragraaf al werd besproken, kunnen 
bovendien ook scheidsrechters een bepaalde gedraging 
verschillend beoordelen. In combinatie met de verhoog-
de aansprakelijkheidsdrempel maken die bewijsperike-
len rondom de toedracht van een incident dat er vaak 
nauwelijks ruimte is om aansprakelijkheid aan te ne-
men, ook als dit in sommige gevallen wel op zijn plaats 
zou zijn.41

Hieraan zou wat ons betreft kunnen worden toegevoegd 
dat de spelers die letsel hebben opgelopen in de geval-
len waarin aansprakelijkheid wél wordt aangenomen 
– en de verhoogde drempel dus wordt gehaald – vervol-
gens kunnen stuiten op problemen bij het verhalen van 
hun schade, omdat de aansprakelijkheidsverzekeraar 
van de betrokken ‘dader’ in die gevallen mogelijk ge-
neigd zal zijn zich op een zogenoemde ‘opzetclausule’ te 
beroepen. Deze opzetclausule, die dekking uitsluit wan-
neer er sprake is van ‘opzet’, is vrij standaard opgeno-
men in een aansprakelijkheidsverzekering voor particu-
lieren (AVP).42 In de meest recente versie van de mo-
del-opzetclausule die is opgesteld door het Verbond van 
Verzekeraars,43 zijn alle vormen van opzet expliciet uit-
gesloten van dekking.44 Dit geldt dus niet alleen voor 
opzet als oogmerk (verzekerde heeft de bedoeling om 
schade te veroorzaken), maar ook voor opzet met zeker-
heidsbewustzijn (verzekerde heeft niet de bedoeling om 
schade te veroorzaken maar weet wel dat er schade ont-
staat) en voorwaardelijk opzet (verzekerde heeft niet de 
bedoeling om schade te veroorzaken, maar neemt de 
aanmerkelijke kans dat er schade ontstaat voor lief).45 
Met deze opzetclausule beogen verzekeraars te voorko-
men dat zij dekking moeten bieden voor de gevolgen 
van maatschappelijk ongewenst of crimineel gedrag.46

Het is niet ondenkbaar dat bepaalde gedragingen die de 
verhoogde aansprakelijkheidsdrempel voor sport- en 
spelsituaties behalen dusdanig buitensporig zijn dat zij 
binnen de reikwijdte van de opzetclausule vallen en 
daarmee zijn uitgesloten van dekking onder de AVP-ver-
zekering. Binnen het voetbal kan bijvoorbeeld worden 
gedacht aan een ‘vliegende tackle’ (zonder dat de bal in 
de buurt is)47 of het uitdelen van een karatetrap vanwege 

40 Concl. A-G T. Hartlief, ECLI:NL:PHR:2021:40, bij HR 11 juni 2021, ECLI:

NL:HR:2021:857, pt. 5.5; Kolder 2017, p. 203; Zie bijv. Rb. Noord-Holland 

8 september 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:8029.

41 Concl. A-G T. Hartlief, ECLI:NL:PHR:2021:40, bij HR 11 juni 2021, ECLI:

NL:HR:2021:857, pt. 5.6.

42 Zie bijv. Kolder 2017, p. 203.

43 De opzetclausule 2020; www.verzekeraars.nl/media/7238/gewijzigde-

opzetclausule.pdf, p. 3.

44 Overigens is het verzekeren van de twee zwaarste varianten van opzet 

(opzet als oogmerk en opzet als zekerheidsbewustzijn) in strijd met de 

goede zeden en openbare orde en leidt dit tot nietigheid van de overeen-

komst ex art. 3:40 BW, zie ook J.C. van Eijk-Graveland, De gewijzigde op-

zetclausule 2020 voor de AVP, Vast 2020/W-0004 en P.C. Knijp, De op-

zetclausule 2020: terug bij af of het begin van het eind? AV&S 2021/18, 

afl. 3, p. 93.

45 www.verzekeraars.nl/media/7238/gewijzigde-opzetclausule.pdf, p. 3.

46 www.verzekeraars.nl/media/7238/gewijzigde-opzetclausule.pdf, p. 4.

47 Zie voor een zaak waarin de vraag centraal stond of sprake was van een 

‘vliegende tackle’: Rb. Noord-Holland 11 maart 2020, ECLI:NL:RBNHO:

2020:6291, r.o. 4.5.
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een handgemeen tijdens de wedstrijd.48 Ook het opzet-
telijk in het gezicht slaan van een tegenstander met een 
ijshockeystick tijdens een dood spelmoment zou als zo-
danig kunnen kwalificeren.49 Als een beroep op de op-
zetclausule slaagt, betekent dit dat de aansprakelijk-
heidsverzekeraar geen dekking hoeft te verlenen, zodat 
de speler die letsel heeft opgelopen aangewezen is op de 
eigen financiële middelen van de schadeveroorzaker. 
Beschikt die over onvoldoende financiële middelen, dan 
zou dit betekenen dat de benadeelde – ondanks het ha-
len van de verhoogde aansprakelijkheidsdrempel – toch 
niet schadeloos wordt gesteld.50

Op professioneel niveau zal een benadeelde minder snel 
tegen dergelijke verhaalsproblemen aanlopen. Hoewel 
de AVP-verzekering op dat niveau in beginsel geen rol 
zal spelen nu daarin vaak een uitsluiting is opgenomen 
voor gedragingen die verband houden met betaalde 
werkzaamheden, geldt voor sommige sporten en spellen 
(zoals het voetbal) dat de betrokken deelnemers over 
het algemeen goed worden betaald en dus redelijk 
draagkrachtig zullen zijn. Omdat een schadeveroorza-
kende speler op professioneel niveau bovendien bij een 
(sport)club of (sport)bond in dienst zal zijn en de beoe-
fening van de sport of het spel zijn of haar werk betreft, 
zal een benadeelde zich in die gevallen doorgaans op 
grond van artikel 6:170 BW (ook) tot de werkgever van 
deze speler kunnen richten en daar verhaal kunnen ha-
len.51 In dat geval is de vraag of er mogelijk sprake is van 
opzet of roekeloosheid slechts van belang voor de inter-
ne draagplicht tussen de schadeveroorzaker en diens 
werkgever. De sportclub (als werkgever) kan zich hier 
niet jegens de benadeelde op beroepen.

4. Een oplossing vanuit de 
verzekeringsmarkt?

Vanwege de keerzijde van de verhoogde aansprakelijk-
heidsdrempel in sport- en spelsituaties bestaat het risi-
co dat iemand die door een sport- of spelongeval letsel 
heeft opgelopen met aanzienlijke, niet verhaalbare 
schade blijft zitten. Zo zal ook in de zaak waarop de con-
clusie van A-G Hartlief zag de voetballer van FVV die 
fors letsel heeft opgelopen tijdens de wedstrijd tegen VV 
Muntendam zijn schade (vermoedelijk) niet vergoed 
krijgen, nu zijn tegenspeler niet aansprakelijk werd be-
vonden. A-G Hartlief merkt op dat het verbaast dat niet 
wordt nagedacht over specifieke verzekeringsoplossin-

48 Rb. Zwolle 26 november 1986, ECLI:NL:RBZWO:1986:AJ5424.

49 Hof Amsterdam 30 januari 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ2091.

50 Zie ook Kolder 2017, p. 203.

51 Sportclubs zullen over het algemeen ook een bedrijfsaansprakelijkheids-

verzekering (AVB) hebben afgesloten, waarin een andere opzetuitsluiting 

wordt gehanteerd dan in een AVP-verzekering. Zo wordt de door (een) 

ondergeschikte(n) opzettelijk veroorzaakte schade vaak wel gedekt, mits 

de sportclub zelf geen verwijt treft.

gen en wijst in dat opzicht op het aantal voetbalblessu-
res en de daarmee samenhangende schades.52

Diverse sportbonden, zoals de KNVB, KNHB en KNLTB, 
hebben al wel een collectieve ongevallenverzekering ge-
regeld voor hun leden (in ieder geval voor de amateur-
sporters).53 Dit betreft een directe verzekering, waarbij 
de aansprakelijkheidsvraag in principe niet aan de orde 
is. Bij overlijden of blijvende invaliditeit wordt een (per-
centage van een) vast bedrag uitgekeerd aan de bena-
deelde. De hoogte van die bedragen verschilt per sport-
bond. Zo bevat de polis van de collectieve ongevallen-
verzekering van de KNVB een verzekerde som van EUR 
20.000 in geval van overlijden en EUR 37.500 (voor 
 personen van 19 jaar en ouder) tot EUR 75.000 (voor 
personen tot 19 jaar) in geval van algehele blijvende in-
validiteit.54 Daarnaast worden vaak in ieder geval enige 
kosten voor geneeskundige en tandheelkundige behan-
delingen vergoed. Een dergelijke verzekering vergoedt 
dus vaste bedragen, waarbij het niet uitmaakt of en in 
hoeverre met de uitkering van de verzekeraar schade 
wordt vergoed.55 Hoewel een uitkering onder een (col-
lectieve) ongevallenverzekering enige soelaas kan bie-
den, wordt de werkelijke schade van een benadeelde niet 
altijd volledig gedekt. Als bijvoorbeeld sprake is van een 
fors verlies aan verdienvermogen of omvangrijke zorg-
kosten (zeker als bijvoorbeeld ook een aanpassing van 
de woning noodzakelijk is), zal een uitkering onder een 
(collectieve) ongevallenverzekering vaak niet toerei-
kend zijn.
A-G Hartlief signaleert dat in de literatuur reeds is ge-
pleit voor het introduceren van een schadeverzekering 
voor voetballers.56 Anders dan bij de hiervoor genoemde 
ongevallenverzekering, waar steeds een vooraf bepaald 
vast bedrag wordt uitgekeerd, strekt een schadeverzeke-
ring tot vergoeding van de (hele) vermogensschade die 
een verzekerde zou kunnen lijden.57 Zo betoogt Kolder 
dat met een first party schadeverzekering voor voetbal-
lers aansprakelijkheidsdiscussies kunnen verdwijnen, 
dekkingsperikelen met betrekking tot de opzetclausule 
worden vermeden en volledige vergoeding van de scha-
de in beginsel tot de mogelijkheden behoort.58 Of een 
schadeverzekering voor voetballers – of voor andere 
sporten of spellen – haalbaar is, is uiteindelijk afhanke-
lijk van meerdere factoren, waaronder de betaalbaar-

52 Concl. A-G T. Hartlief, ECLI:NL:PHR:2021:40, bij HR 11 juni 2021, ECLI:

NL:HR:2021:857, pt. 5.7.

53 Zie bijv. www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/regels-bepalingen/knvb-

bepalingen/juridisch/verzekeringen (KNVB); www.knhb.nl/kenniscentrum/

verenigingsondersteuning/financien#verzekeringen (KNHB); www.

centrecourt.nl/alles-voor-verenigingen/financieel-administratie/verzekeringen/

collectieve-ongevallen/ (KNLTB).

54 www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/regels-bepalingen/knvb-bepalingen/

juridisch/verzekeringen.

55 Zie art. 7:964 BW; Zie ook F.H.J. Mijnssen & K. Engel, Verzekering (Mo-

nografieën BW nr. B88), Deventer: Wolters Kluwer 2021, par. 4.1.

56 Concl. A-G T. Hartlief, ECLI:NL:PHR:2021:40, bij HR 11 juni 2021, ECLI:

NL:HR:2021:857, pt. 5.7, onder verwijzing naar onder andere Kolder 2017, 

p. 203-204 en Pavillon & Kolder 2018, p. 28-41.

57 Zie art. 7:944 BW; Zie ook Mijnssen & Engel 2021, par. 4.1.

58 Kolder 2017, p.  203. Bij het vaststellen van die schade worden sociale 

voorzieningen, zoals het ontvangen van een WIA-uitkering, overigens wel 

meegewogen (deze komen dus op te uit te keren schade in mindering).
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heid van de verzekeringspremies. In dat verband is on-
der meer relevant dat het nemen van regres op de scha-
deveroorzaker voor de betrokken verzekeraars vaak niet 
mogelijk zal zijn, gelet op de verhoogde aansprakelijk-
heidsdrempel in sport- en spelsituaties. Hoe meer spor-
ters de schadeverzekering zullen afsluiten, hoe betaal-
baarder deze verzekering zou worden vanwege de sprei-
ding van de verzekeringspremie over een zo groot 
 mogelijke groep. De betaalbaarheid zou bijvoorbeeld 
ook kunnen worden bereikt door de schadeverzekering 
voor voetballers vanuit de KNVB verplicht te stellen 
voor aangesloten verenigingen, waarna de premie kan 
worden doorberekend in de door alle leden van de KNVB 
te betalen contributie, zoals ook Hartlief voorstelt.59 
Voor zover bij ons bekend is een dergelijk verzekerings-
product echter nog niet in de maak.
Een kanttekening bij een oplossing in de vorm van een 
schadeverzekering is dat dit met zich brengt dat de 
schade steeds concreet in kaart zal moeten worden ge-
bracht. Waar dit als voordeel heeft dat de volledige scha-
de (en ook niet meer dan dat) vergoed zal worden, leert 
de praktijk dat een dergelijk proces van schaderegeling 
vaak ook een intensief traject is, dat qua afhandeling 
meer tijd en kosten vergt dan een verzekeringsmodel 
dat met standaardbedragen of -percentages werkt, zoals 
in het geval van een ongevallenverzekering. Hoewel wij 
alleen maar kunnen toejuichen dat er aandacht ge-
vraagd wordt voor de positie van de benadeelde sporter 
die met een onverhaalbare schade blijft zitten, aarzelen 
wij dan ook of een directe schadeverzekering altijd de 
juiste oplossing vormt. Wellicht dat ook het ophogen 
van de verzekerde som voor de in de markt al beschikba-
re (collectieve) ongevallenverzekeringen uitkomst zou 
kunnen bieden. Het is in elk geval goed om te zien dat 
veel sportbonden hun leden al enigszins tegen de moge-
lijk door het sporten te lijden schade beschermen door 
hen een collectieve ongevallenverzekering te bieden.

5. Afronding

In dit artikel bespraken wij de verhoogde aansprakelijk-
heidsdrempel in sport- en spelsituaties en de keerzijde 
daarvan naar aanleiding van de conclusie van A-G Hart-
lief bij het arrest van de Hoge Raad van 11 juni 2021.60 In 
dat verband stonden wij stil bij de vraag wanneer nu 
precies sprake is van een sport- en spelsituatie, gingen 
wij in op de maatstaf van de gerechtvaardigde verwach-
tingen die spelers van elkaar mogen of moeten hebben 
en werden de rol van spelregels en de invloed van de 
scheidsrechter behandeld. Na het belichten van de keer-
zijde van de verhoogde aansprakelijkheidsdrempel – in 
het bijzonder de bewijs- en verhaalsperikelen die deze 
drempel met zich brengt – rondden wij af met het signa-

59 Concl. A-G T. Hartlief, ECLI:NL:PHR:2021:40, bij HR 11 juni 2021, ECLI:

NL:HR:2021:857, pt. 5.7; Zie ook Kolder 2017, p. 204.

60 Concl. A-G T. Hartlief, ECLI:NL:PHR:2021:40, bij HR 11 juni 2021, ECLI:

NL:HR:2021:857.

leren van enkele verzekeringsoplossingen die reeds be-
staan of in dat kader zijn geopperd. Een kant-en-klare 
oplossing is er nog niet, maar er zijn wel mogelijkheden 
waar verder over kan worden nagedacht, zoals de door 
Hartlief en Kolder geopperde directe schadeverzekering 
of het nader bezien van de verzekerde som(men) en 
voorwaarden van de collectieve ongevallenverzekering 
die sommige clubs al bieden.


