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1

INLEIDING

1.1

Aanleiding voor het onderzoek

Veiligheid in sport kent een gespannen verhouding met de autonomie van de sporter. De
sporter wil immers grenzen verleggen en zal daarbij risico’s niet schuwen. Soms is het
nemen van risico zelfs onvermijdelijk om jezelf als sporter te verbeteren. Sommige
inherent gevaarlijke sporten, zoals parachutespringen, worden juist bewust beoefend
vanwege de ‘kick’.1 Binnen sportsituaties doen zich dan ook regelmatig ongelukken voor.
Recente voorbeelden betreffen onder meer een klimongeval in Arrolla (Wallis,
Zwitserland) waarbij zeven alpinisten omkwamen nadat zij door een onverwachte storm
werden verrast2 en de Antwerp 10 Miles & Marathon waarbij zeker veertig deelnemers
onwel werden door het warme weer; enkelen moesten zelfs op de intensive care worden
opgenomen.3
Het risico op lichamelijke schade als gevolg van sportdeelname neemt binnen
Nederland toe. Prognoses van het Sociaal Plan Bureau (SCP) en het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) laten zien dat mensen steeds vaker individueel of in
zelfgeorganiseerde groepen gaan sporten en steeds minder in clubverband. Deze
toenemende mate van ongeorganiseerd sporten heeft allereerst tot gevolg dat sporters
zo minder begeleiding krijgen, waardoor de kans op blessures groter is. Het gebrek aan
goede begeleiding heeft eveneens het gevolg dat het revalidatieproces van sporters met
een blessure niet goed verloopt. Amateursporters wisselen daarnaast tegenwoordig
sneller tussen verschillende sporten, waarbij veelal een focus ligt op steeds intensievere
belasting. Dit valt terug te zien in de groei van het aanbod van meer intensieve en
kortdurende trainingsprogramma’s, zoals high-intensity intervaltraining, die zijn gericht
op snel resultaat. Tot slot wordt sport als ‘beleving’ belangrijker. Dit is terug te zien in de
opkomst van ‘funruns’, de toename van het aanbod extreme (non-contact) sporten zoals
‘Ironmans’, klimmen en ‘freerunnen’, maar ook de populariteit van marathons. Sporters
gebruiken extreme sporten en sportevenementen daarbij steeds vaker om zich te
identificeren en onderscheiden. Zij doen echter vaak onvoldoende getraind aan dergelijke
evenementen mee, waardoor de kans op een blessure verder toeneemt.4 Dit heeft niet
alleen gevolgen voor de sporter zelf, maar ook voor de maatschappij als geheel. Het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) schat de jaarlijkse totale
maatschappelijke kosten van sportblessures op ten minste anderhalf miljard euro.5

1

Van Kleef 2010, p. 3.
Zie o.a. ‘Swiss Alps: Climbers die after bad weather hits Pigne d'Arolla mountain route’, Deutsche Welle
30 april 2018 en Agence France Presse in Geneva, ‘Five skiers die in Swiss Alps after spending night in
snowstorm. Major rescue operation in Pigne d’Arolla area after weather catches group by surprise’, The
Guardian 1 mei 2018.
3
‘Tientallen hardlopers onwel door hitte bij hardloopwedstrijd Antwerpen’, NOS 22 april 2018.
4
STV 2017, ‘sportblessures’, online via:
www.sportenbewegenincijfers.nl/toekomstverkenning/trendscenario/sportblessures (geraadpleegd op
03-05-2018).
5
www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/letsels/kosten/sportblessures (geraadpleegd op 03-052018).
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Hoe groot de risico’s van deelname aan een sportevenement zijn, verschilt
uiteraard per sport. Zo zal de kans op verwondingen over het algemeen groter zijn bij
deelname aan een bokswedstrijd, dan aan het Nederlands kampioenschap jeu de boules.
Toch kunnen ook activiteiten die als relatief ongevaarlijk worden gezien, zoals wandelen,
ernstige letselschade of zelfs de dood met zich meebrengen. Dit bleek in 2006 tijdens de
negentigste editie van de Vierdaagse van Nijmegen,6 die samenviel met een hittegolf.
Verschijnselen als hitteberoerte en uitputting brengen, zeker bij hogere temperaturen,
risico’s met zich mee; met name voor oudere wandelaars die vaker een intrinsieke
verstoorde warmtetolerantie hebben. 7 Door de hitte overleden twee wandelaars. De
organisatie besloot daarop de 90ste editie na de eerste dag af te gelasten. Door deze
gebeurtenissen doet de organisatie van de Vierdaagse voortaan via haar website een
strikt beroep op de eigen verantwoordelijkheid van deelnemers.
In hoeverre kan een dergelijk beroep slagen? Uit de rechtspraak volgt dat door de
bijzondere sportcontext tussen deelnemers onderling ‘lichtere’ nomen gelden voor het
gedrag dat zij jegens elkaar dienen te vertonen. Een harde tackle op het rugbyveld zal
daarom over het algemeen geen onrechtmatige daad opleveren, terwijl een dergelijke
tackle op straat wel degelijk onrechtmatig is. In tegenstelling tot de lichtere
veiligheidsnormen die gelden tussen sporters onderling, rust op organisatoren van
sportevenementen echter een vergaande, bijzondere zorgplicht richting de atleten. Het
vigerende

recht

biedt

dan

ook

weinig

ruimte

voor

een

beroep

op

de

eigen

verantwoordelijkheid van de sporter. Vooral ten aanzien van niet-contactsporten is de
heersende opvatting dat de aard van de sportbeoefening niet in de weg staat aan het
nemen van uitgebreide voorzorgsmaatregelen door de organisatie, zonder dat deze in de
weg staan aan het adequaat beoefenen van de sport zelf.8 Het handelen of nalaten van
de organisator wordt daarom niet getoetst aan de lichtere veiligheidsnormen die gelden
tussen deelnemers onderling, maar aan de hand van de algemene gevaarzettingscriteria.9
Hierbij speelt de bijzondere sportcontext geen rol.10 Het is kortom aan de organisator om
dusdanige omstandigheden te creëren dat de sport veilig kan worden beoefend.11 De
verstrekkende

reikwijdte

van

de

zorgplicht

die

de

Hoge

Raad

toekent

aan

sportevenementorganisatoren staat daarmee op gespannen voet met de toenemende
trend om steeds vaker ongetraind mee te doen aan sportevenementen. Hoe kan een
organisatie immers veilige sportomstandigheden creëren, indien sporters zelf eigenlijk
niet fit genoeg zijn? Deze visie doet ook geen recht aan de bijzondere omstandigheid die
sport nu eenmaal kenmerkt: het is nooit zonder risico. Dit geeft aanleiding voor de vraag

6

Voluit: de Internationale Vierdaagse Afstandmarsen Nijmegen.
Peters & Poelhekke 2010, p. 3.
8
Van Dam 2000/1519; Van Kleef 2010, p. 3-4. Bij skiën kan bijvoorbeeld eenvoudig een hekje worden
geplaatst aan de rand van afgronden. Daarmee wordt het risico op ernstige ongevallen verkleind.
9
HR 6 oktober 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1836, NJ 1998/190, m.nt. C.J.H. Brunner (Turnster), ro. 3.3.
Vgl. Koorn 1996, p. 664; Zeilstra 2013, p. 212.
10
Koorn 1996, p. 664; Van Mullem 2003, p. 169; Vermeulen 2006, p. 693; Van Kleef 2010, p. 4. Vgl.
Jansen, in: GS Onrechtmatige daad, art. 6:162 BW, aant. 6.6.9.1 (online, bijgewerkt 15-01-2018).
11
Van Dam 2000/1520. Zie tevens Van Dam 2003, §5.
7
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of de eigen verantwoordelijkheid van, in toenemende mate autonome, sportbeoefenaars,
niet een grotere rol moet spelen bij de aansprakelijkstelling van organisatoren van
sportevenementen. Kortom, welke

rol moet

de

eigen

verantwoordelijkheid

van

volwassen, autonome amateursportbeoefenaars spelen bij aansprakelijkstelling van de
wedstrijdorganisator, gelet op de recente maatschappelijke ontwikkelingen?
1.2

Probleemstelling en doel

Deze scriptie onderzoekt, gelet op de in toenemende mate individualistische benadering
van sportbeoefening, of en op welke wijze de eigen verantwoordelijkheid van volwassen
amateurdeelnemers aan sportevenementen een grotere rol moet spelen bij de
aansprakelijkstelling van de organisatoren van deze sportevenementen voor letselschade.
1.3

Methode van onderzoek

Om de centrale vraag te beantwoorden onderzoekt ik in deze scriptie drie deelvragen.
Ten eerste op welke wijze sport aan het veranderen is en welke gevolgen dit heeft voor
de verhouding tussen sportparticipant en sportorganisator. Ten tweede welke invloed
deze veranderingen moeten hebben op de rol van de eigen verantwoordelijkheid van
amateursporters bij de vestiging van delictuele aansprakelijkheid. Ten derde welke rol de
eigen verantwoordelijkheid van amateursporters moet spelen bij het contractueel
uitsluiten of beperken van aansprakelijkheid. Deze scriptie beperkt zich daarbij tot de
civielrechtelijke aansprakelijkheid van sportwedstrijdorganisatoren jegens deelnemende
amateursporters voor letselschade, nu deze verhouding zich afspeelt binnen een specifiek
sportcontext. Ter inspiratie maak ik, waar relevant, een rechtsvergelijking met de
common law. De focus ligt hierbij op het Amerikaanse, Australische en Engelse recht.
1.4

Opbouw

In het tweede hoofdstuk onderzoek ik welke trends en ontwikkelingen zich voordoen
binnen de sport en welke gevolgen dit heeft voor de rol van organisatoren van
sportevenementen. De juridische impact van deze ontwikkelingen zal ik vervolgens
analyseren in het derde en vierde hoofdstuk. In het derde hoofdstuk zal ik bespreken
welke argumenten er bestaan om een groter belang aan de eigen verantwoordelijkheid
van de sporter toe te kennen bij de vestiging van delictuele aansprakelijkheid. In het
vierde hoofdstuk onderzoek ik welke argumenten bestaan om een grotere rol toe te
kennen aan de eigen verantwoordelijkheid van sportdeelnemers bij de contractuele
uitsluiting van aansprakelijkheid in algemene voorwaarden. Ik bestudeer daarbij zowel
de common law als het vigerende Nederlands recht. Indien uit het onderzoek naar de
deelonderwerpen volgt dat het heersend recht moet worden herzien, dan onderzoek ik in
het vijfde hoofdstuk op welke wijze deze herziening kan geschieden.

3
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TRENDS BINNEN DE SPORT: OPKOMST VAN DE AUTONOME SPORTER

2.1

Inleiding

De huidige visie van de Hoge Raad over de aansprakelijkheid van organisatoren van
sportevenementen stamt grofweg uit de jaren ’90 en vroege jaren 2000.12 Zoals in de
inleiding beknopt werd aangestipt, kan men op sportgebied echter enkele ontwikkelingen
en trends waarnemen. Dit hoofdstuk gaat dieper in op deze trends en ontwikkelingen. Ik
onderzoek welke gevolgen de maatschappelijke ontwikkelingen hebben voor de wijze
waarop sport wordt beoefend en welke gevolgen dit heeft voor de rol van de organisator
van sportevenementen. Indien hieruit blijkt dat de rol van organisatoren verandert, dan
kan dit aanleiding geven om de huidige visie van de Hoge Raad kritisch tegen het licht te
houden. Een dieper begrip van recente maatschappelijke ontwikkelingen op sportgebied
kan van dienst zijn bij het formuleren van een nieuwe visie op de rol van eigen
verantwoordelijkheid bij het vestigen van delictuele aansprakelijkheid en het uitsluiten
van aansprakelijkheid middels exoneratieclausules.
Dit hoofdstuk bespreekt drie trends en ontwikkelingen: (i) de individualistische
sportbenadering en het daarmee corresponderende toenemende risico op sportblessures,
(ii) technische ontwikkelingen op sportgebied en (iii) de invloed van deze veranderingen
op de verplichtingen die rusten op de sportevenementorganisator.

2.2

(i) individualistische sportbenadering

De helft van de Nederlanders van 12 jaar en ouder sport momenteel wekelijks.13 Het
RIVM verwacht dat de sportdeelname tussen 2014 en 2030 zal stijgen naar ongeveer
60%. Dit is onder meer te verklaren door een toenemende bewustwording van het belang
van een gezonde levensstijl.14 De wijze waarop de bevolking sport is de afgelopen jaren
evenwel sterk aan het veranderen. Hoewel het percentage van de bevolking dat lid was
van een sportclub afgelopen twintig jaar vrij constant rond de 33% lag, verwachtten het
SCP en het RIVM dat mensen dan ook steeds vaker individueel of in zelf georganiseerde
groepen gaan sporten en steeds minder in clubverband. Dit gold in 2014 al voor de helft
van de sporters.15
Deze verandering hangt samen met de individualisering en flexibilisering van de
maatschappij.16 Amateursporters bepalen steeds meer op welk moment en op welke wijze

12

Zie o.a. HR 6 oktober 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1836, NJ 1998/190, m.nt. C.J.H. Brunner (Turnster)
en HR 25 november 2005, ECLI:NL:HR:2005:AU4042, NJ 2007/141, m.nt. C.J.H. Brunner (Skeeler).
13
Tiessen-Raaphorst 2015, p. 83. Vgl. STV 2017, ‘Kernindicatoren sport en bewegen’, online via:
www.sportenbewegenincijfers.nl/toekomstverkenning/trendscenario#trends-in-de-toekomstkernindicatoren-sport-en-bewegen (geraadpleegd op 03-05-2018).
14
STV 2017, ‘sportdeelname’, online via:
www.sportenbewegenincijfers.nl/toekomstverkenning/trendscenario/sportdeelname (geraadpleegd op
03-05-2018).
15
STV 2017, ‘clublidmaatschap’, online via:
www.sportenbewegenincijfers.nl/toekomstverkenning/trendscenario/clublidmaatschap (geraadpleegd op
03-05-2018). Vgl. Tiessen-Raaphorst 2015, p. 78 e,v.
16
STV 2017, ‘inleiding’, online via: www.sportenbewegenincijfers.nl/toekomstverkenning/inleiding
(geraadpleegd op 03-05-2018).
4

en met wie zij sporten. Zij willen daarbij de mogelijkheid hebben hun eigen,
onafhankelijke keuzes te maken. Dit betekent dat de sporter autonoom wil kunnen
sporten, zonder daarbij afhankelijk te zijn van en rekening te moeten houden met
anderen (zoals beschikbaarheid van teamgenoten, coaches etc.). De sporter-consument
stelt daarbij afzijdig op. Hij trekt zich weinig aan van het reilen en zeilen binnen
sportorganisaties, interesseert zich niet voor sociale activiteiten, wil weinig tot geen
verplichtingen, heeft weinig behoefte aan medecontact met sporters en zoekt vooral
goede faciliteiten en dienstverlening.17 Het aantal mensen dat op deze wijze sport neemt
flink toe en zet het klassieke verenigingsleven daarmee sterk onder druk. Het RIVM
verwacht dat het percentage Nederlanders dat in 2030 lid is van een sportvereniging zal
zijn gedaald tot 19%.18 De Nederlandse amateursporter sport kortom steeds autonomer.
2.2.1

De autonome amateursporter als consument

De wens om zelf te kunnen bepalen waar, op welke wijze en hoe vaak men traint hangt
samen met de ontwikkeling van sportconsumentisme: sporters gedragen zich steeds
vaker als kritische consumenten die flexibiliteit en maatwerk verwachten.19 Dit geldt voor
de keuze van het moment waarop ze sporten, de intensiteit en de duur van het sporten,
en voor de keuze van de sport zelf. 20 Met andere woorden, de consument verwacht
sportaanbod op maat. Organisatoren spelen daaropin, door te voorzien in een steeds
ruimer en breder sportaanbod. Sportevenementen zijn door het informele karakter
(eenmalige deelname, geen verplichtingen aan de organisatie etc.) juist steeds
populairder. In 2011 was reeds 19% van de bevolking deelnemer aan een of meerdere
sportevenementen. De sportevenementen met het grootste aantal deelnemers zijn
hardloop-, wandel- en wielrenevenementen. De groei is daarbij zo groot dat organisaties
steeds vaker tegen de grenzen van de maximale capaciteit van het aantal deelnemers
aanlopen.21

2.2.2

Sport als ‘beleving’

De ontwikkeling van sportconsumentisme betekent dat sporters tegenwoordig sneller
wisselen tussen verschillende sporten, waarbij een focus ligt op steeds intensievere
sportbelasting. Sporters vinden het daarnaast steeds belangrijker dat hun deelname aan
sportevenementen een unieke ervaring oplevert. Sport als ‘beleving’ wordt dus steeds
belangrijker.22 Met deelname aan sportevenementen willen mensen zich onderscheiden,

17

Van der Roest 2015, p. 128-130, 159.
STV 2017, ‘clublidmaatschap’. online via:
www.sportenbewegenincijfers.nl/toekomstverkenning/trendscenario/clublidmaatschap (geraadpleegd op
03-05-2018). Zie tevens de Sportbonden Monitor 2016, p. 5.
19
Van der Roest 2016, p. 362.
20
Van der Roest 2015, p. 128.
21
Tiessen-Raaphorst 2015, p. 109.
22
STV 2017, ‘sportblessures’, online via:
www.sportenbewegenincijfers.nl/toekomstverkenning/trendscenario/sportblessures (geraadpleegd op
03-05-2018).
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identificeren of een statement maken.23 Breedtesportevenementen worden bijvoorbeeld
steeds vaker aan topsportevenementen gekoppeld (de Amstel Goldrace kent bijvoorbeeld
een toureditie).24 Dit is verder terug te zien in de opkomst van ‘funruns’, de toename in
het aanbod (extreme) sportevenementen zoals ‘Ironmans’, klimmen en ‘freerunnen’,
maar ook in de populariteit van marathons.25 Er is een tendens om aan steeds extremere
en intensievere evenementen mee te doen, waaraan vaak sporters meedoen die een
dergelijke inspanning niet gewend zijn, zoals mensen die met hun deelname een goed
doel steunen.26 Het succesvol voltooien van hun deelname is daarbij het doel op zich,
waarbij de voltooiing veelal gebeurt ‘op karakter’ met onvoldoende voorbereiding.27
2.2.3

Toename van het blessurerisico.

Het gevolg van deze ontwikkelingen is dat het risico op letselschade als gevolg van
sportblessures steeds groter is. De toenemende mate van ongeorganiseerd sporten
brengt mee dat sporters minder begeleiding krijgen, wat de kans op blessures vergroot.
Uit onderzoek van het SCP blijkt dat tussen 2006 en 2014 het aantal mensen met een
sportblessure zelfs is gestegen met bijna 39%.
Het gebrek aan deugdelijke begeleiding zorgt er ook voor dat het sporters met
een blessure niet altijd goed revalideren en te snel weer gaan sporten, waardoor een
nieuwe blessure snel op de loer ligt. De toename van het aantal sportblessures is tot slot
ook te wijten aan de opkomst van sport als beleving; sporters doen vaak onvoldoende
getraind mee aan de sportevenementen die zij gebruiken om zichzelf te identificeren.28
2.3

(ii) Technologische ontwikkelingen binnen sport

De wens om individueel te sporten wordt mede gefaciliteerd door technologische
ontwikkelingen, zoals virtuele coaches en apps. Deze geven de autonome sporter
feedback over de prestaties en conditie waardoor de behoefte aan begeleiding afneemt.29
Meer dan de helft van de intensieve amateursporters 30 gebruikt reeds een vorm van
elektronische hulpmiddelen bij het sporten. Binnen Nederland als geheel, gebruikt één op

23

STV 2017, ‘sportblessures’, online via:
www.sportenbewegenincijfers.nl/toekomstverkenning/trendscenario/sportblessures (geraadpleegd op
03-05-2018).
24
Tiessen-Raaphorst 2015, p. 109.
25
De populariteit van hardloopevenementen wordt ook wel de ‘loopggolf’ genoemd (Tiessen-Raaphorst
2015, p. 109).
26
Zie bijvoorbeeld evenementen zoals ‘Alpe d’HuZes’ en de ‘Roparun’ waarbij sporters een zeer
intensieve prestatie neerzetten om daarmee geld op te halen voor het goede doel.
27
STV 2017, ‘sportblessures’, online via:
www.sportenbewegenincijfers.nl/toekomstverkenning/trendscenario/sportblessures (geraadpleegd op
03-05-2018).
28
STV 2017, ‘sportblessures’, online via:
www.sportenbewegenincijfers.nl/toekomstverkenning/trendscenario/sportblessures (geraadpleegd op
03-05-2018).
29
STV 2017, 'trendscenario’, online via:
www.sportenbewegenincijfers.nl/toekomstverkenning/trendscenario (geraadpleegd op 03-05-2018).
30
Intensieve amateursporters zijn zij die minimaal twee keer per week sporten. Vgl. Van den Dool e.a.
2017, §1.
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de drie volwassen Nederlanders inmiddels een vorm van elektronische hulpmiddelen bij
sportbeoefening.31 Apps zijn hierbij het meest populair.32
2.3.1

Functionaliteiten van sport- en beweegapps

Sport- en beweegapps beschikken over het algemeen over een of meerdere functies. Er
zijn ruwweg vijf soorten functies te onderscheiden: activity trackers,

health coaching

apps, sports analysers, educatieve/informatieve apps en locative games.33
Activity trackers leveren de sporter hoofdzakelijk informatie over zichzelf. Dit biedt
de sporter inzicht in zijn gedrag. Dit kan onder andere in de vorm van biomedische
gegevens (bijvoorbeeld hartslag en bloeddruk, maar ook afgelegde meters, verbruikte
calorieën etc.).34
Health coaching apps leveren feedback over deze verzamelde data. Deze vaak
gespecialiseerde apps bieden onder meer sport specifieke trainingsprogramma’s aan,
geven voedingsadvies, en functioneren daarmee als virtuele ‘personal trainers’.35
Sports analysers bieden sporters de mogelijkheid hun (sport)bewegingen visueel
te bekijken en te analyseren. Waar vroeger vaak één ideale sporttechniek werd
gepropageerd, bieden sports analysers door bijvoorbeeld videoanalyse de mogelijkheid
om een persoonsafhankelijke, optimale sporttechniek te ontwikkelen. Dit kan de behoefte
aan maatwerk helpen vervullen.36
Tot slot richten educatieve/informatieve apps zich op kennisoverdracht door
bijvoorbeeld wandelroutes aan te bieden, maar ook door voedingsinformatie te geven en
proberen locative games door middel van (competitieve) spelelementen mensen te
stimuleren meer te bewegen en meer plezier te bieden in het individueel sporten. 37
2.3.2

Invloed van (nieuwe) technologieën

Uit onderzoek blijkt dat 72% van sporters met name de eerste drie eerste functionaliteiten
gebruiken. Zij gebruiken apps om inzicht in en feedback op de eigen prestaties te
krijgen.38 De data die sportapps genereren, kunnen samen met de juiste informatie van
sportartsen en sportfysiotherapeuten leiden tot verbeterde inzichten in de grenzen van
het eigen lichaam. De verwachting is daarom dat apps en andere ontwikkelingen (zoals
smart sportswear) in de toekomst een belangrijkere rol zullen spelen in het voorkomen
van blessures en in de begeleiding van de sportbeoefenaar. Onderzoekers hopen met
behulp van deze nieuwe technologieën het aantal blessures terug te kunnen dringen.39
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Van den Dool e.a. 2017, §4. Dit betreft zo’n 4,1 miljoen Nederlanders van 18 jaar of ouder.
Van den Dool e.a. 2017, §2. Vgl. Hover 2017.
33
Hoyng & Korbee 2015, p. 0.
34
Hoyng & Korbee 2015, p. 1.
35
Hoyng & Korbee 2015, p. 2.
36
Hoyng & Korbee 2015, p. 3.
37
Hoyng & Korbee 2015, p. 4
38
Hover 2017.
39
Hover 2017. Vgl. de prognoses van het RIVM in de STV 2017, ‘sportblessures’, online via:
www.sportenbewegenincijfers.nl/toekomstverkenning/trendscenario/sportblessures (geraadpleegd op
03-05-2018).
32
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Waar hulpmiddelen nu vooral inzicht bieden in geleverde prestaties, zullen
technologieën zich meer en meer richten op het zelfstandig analyseren van de door
elektronische hulpmiddelen gegenereerde data. Op basis van die geanalyseerde data
zullen apps vervolgens aan sporters persoonlijke feedback en advies kunnen geven over
de juiste sporttechniek, trainingsintensiteit en voeding. Technologie kan daarmee
maatwerk bieden aan de individuele sporter. 40 Hierdoor zal de behoefte aan fysieke
begeleiding onder sporters afnemen en zal het ‘coachingsaspect’ van technologieën
belangrijker worden.41 De ontwikkeling van deze technologieën staat nog enigszins in de
kinderschoenen, maar is volop aan de gang. Zo is eind 2017 €6.000.000 aan budget
vrijgemaakt, voor een onderzoeksprogramma dat wordt uitgevoerd door een breed
consortium van ziekenhuizen, sportorganisaties, universiteiten en bedrijven.42
2.4

(iii) Een verander(en)de verhouding tussen organisatie en sporter

Omdat technologieën steeds meer sportexpertise en feedback aanbieden, leidt dit in
sommige opzichten tot vervanging van trainers, sportverenigingen en overige vormen
van begeleiding.43 Het eerdergenoemde proces van individualisering zorgt er daarnaast
voor dat men überhaupt steeds meer individueel of in zelf georganiseerde groepen gaat
sporten. Sport neemt daarmee andere vormen aan. Sportbeoefenaren worden steeds
autonomer en willen steeds flexibeler sporten waarbij de (eenmalige) deelname aan een
sportevenement vooral een beleving moet zijn. Dit leidt tot veranderingen in de
(juridische) verhoudingen tussen evenementorganisatie en sporter.
2.4.1

De autonome sporter en de facilitaire organisator: een horizontale relatie

De verhouding tussen sporters en sportorganisatoren wordt traditioneel geacht verticaal
te zijn, waarbij sporters een zwakkere positie innemen. De gedachte hierachter is, onder
meer, dat sporters afhankelijk zijn van de informatie en begeleiding die een
sportorganisator verstrekt, teneinde een deugdelijke risico-inschatting te kunnen maken
van hun sportdeelname. Zowel in het aansprakelijkheidsrecht als in het contractenrecht
wordt daarom aangenomen dat sporters bescherming verdienen.44
De moderne, autonome sporter zoekt echter zelfstandig kennis en heeft daar ook
toegang toe. Hij maakt daarbij gebruik van data en apps die hem inzicht geven in zijn
prestaties en de grenzen van zijn lichaam. De sportbeoefenaar is daarmee minder
afhankelijk van de expertise van sportorganisatoren. Deze trend zal zich in de toekomst
naar

verwachting

doorzetten.

Amateursporters

zijn

steeds

meer

veeleisende,

geïnformeerde, bewuste consumenten die hun informatie en begeleiding individueel en
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Hover 2017.
Hover & Van der Maat 2018. Vgl. bijvoorbeeld de smartphoneapp ‘Freeletics’ (www.freeletics.com) die
na een digitale intake een op maat gemaakt trainings- en voedingsschema digitaal aanbiedt.
42
‘Zes miljoen voor onderzoek om sportblessures te voorkomen met behulp van technologie’, TU Delft
20 november 2017, www.tudelft.nl.
43
Hover & Van der Maat 2018.
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Vermeulen 2006, p. 697. Vgl. Van Kleef 2010, p. 12.
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zelfstandig (online) zoeken. In die verhouding wordt van de organisatoren slechts nog
verantwoordelijkheid verwacht voor het verzorgen van deugdelijke faciliteiten een veilige
sportomgeving (zoals een veilig parcours, sanitaire voorzieningen etc.). Zij zijn niet langer
betrokken bij de inhoudelijke sportbeoefening en hebben die specifieke sportkennis ook
niet langer in huis. Organisatoren krijgen kortom steeds meer een faciliterende of
ondersteunende rol en steeds minder een begeleidende, sportinhoudelijke functie.45
Is binnen die relatie nog wel sprake van een verticale afhankelijkheids- en
gezagsverhouding? Neen. De sporter is een autonome consument, waardoor de relatie
tussen organisatie en sporter horizontaal is geworden.46 De sporter bepaalt zelf hoe veel
voorbereiding hij treft voor deelname aan een sportevenement en op welke manier hij
zich voorbereidt. Sporters kiezen bewust voor die vrijheid en nemen hierin hun eigen
verantwoordelijkheid. Het vergrote risico op sportblessures nemen ze daarbij voor lief.

2.5

Conclusie

De Nederlandse sportbeoefenaar sport steeds autonomer. Amateursporters zijn zich
steeds meer als kritische consumenten gaan gedragen die hun sportbeoefening vrij willen
kunnen invullen. Dit wordt mede gefaciliteerd door de opkomst van technologische
(digitale) ontwikkelingen, zoals virtuele coaches en applicaties. De toenemende mate van
ongeorganiseerd sporten en de opkomst van digitale hulpmiddelen resulteert echter in
minder sportinhoudelijke begeleiding. Organisatoren van sportevenementen vervullen de
behoefte van de sporter-consument, door te voorzien in een divers en ruim aanbod van
laagdrempelige sportevenementen met een onverplicht en informeel karakter die voor de
sportbeoefenaar een ‘beleving’ oplevert. Organisatoren zijn daarbij minder betrokken bij
de daadwerkelijke beoefening van de sport zelf. Zij hebben vooral een ondersteunende
rol die focust op een veilige sportomgeving en infrastructuur. De verhouding tussen
deelnemers en organisatoren van sportevenementen is daarmee horizontaler geworden.
De autonome sportbeoefenaar bepaalt zelf op welke wijze en in welke mate hij zich
voorbereidt op deelname. Deze voorbereiding is echter vaak onvoldoende. De combinatie
van onvoldoende voorbereiding en het gebrek aan goede begeleiding heeft tot gevolg dat
de kans op letselschade ten gevolge van blessures bij deelname aan sportevenementen
groter is geworden. Dit vergrote risico neemt de autonome sporter echter voor lief.

45
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Van Bottenburg 2013, p. 233; Hover & Van der Maat 2018.
Vgl. Van Arkel 1999, p. 487-488.
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3

DE ROL VAN DE EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID VAN SPORTERS BIJ
DE VESTIGING VAN DELICTUELE AANSPRAKELIJKHEID

3.1

Inleiding

In het vorige hoofdstuk heb ik vastgesteld dat amateursporters steeds autonomer
worden: zij willen vrijheid hebben in de wijze waarop zij sport beoefenen. Hierdoor
verandert de verhouding tussen sporter en organisatie. In dit hoofdstuk bestudeer ik de
vraag welke invloed deze ontwikkeling zou moeten hebben op de reikwijdte van de
zorgplicht van evenementorganisatoren en de rol van de eigen verantwoordelijkheid van
de sporter bij de vestiging van buitencontractuele, delictuele aansprakelijkheid.
Allereerst behandel ik de rol van de eigen verantwoordelijkheid van de sporter ten
opzichte van de zorgplicht van evenementorganisatoren naar heersend recht. Vervolgens
bespreek ik de bijzondere aard van sport als subcultuur met eigen betamelijkheidsnormen
en de manieren waarop eigen verantwoordelijkheid als (zelfstandig) verweer tegen
aansprakelijkheid kan worden geconstrueerd. Ten slotte onderzoek ik welke argumenten
bestaan voor een grotere rol van de eigen verantwoordelijkheid van de sporter bij de
vestiging van delictuele aansprakelijkheid.
3.2

De rol van de eigen verantwoordelijkheid van de sporter binnen de
verhouding tussen sportorganisator en sportbeoefenaar: heersende leer

Volgens het heersende recht rust op professionele aanbieders van sportactiviteiten een
vergaande, bijzondere zorgplicht voor de veiligheid van deelnemers.47 Met name bij nietcontactsporten wordt de aard van de sport niet geacht in de weg te staan aan het nemen
van uitgebreide voorzorgsmaatregelen, die het adequaat beoefenen van de sport niet
belemmeren. 48 Ten aanzien van de gedragsnorm van de organisatie wordt in de
rechtspraak een strenge maatstaf aangelegd, ook als het letsel buiten de normale lijn der
verwachtingen ligt.49
3.2.1

Inhoud van de zorgplicht (i): een veilige sportomgeving

Van sportevenementorganisatoren wordt primair verwacht dat zij zorg dragen voor een
veilige sportomgeving. Organisatoren zijn verplicht veiligheidsmaatregelen te treffen. Aan
deze maatregelen worden strenge eisen gesteld. De te nemen maatregel moet het juiste
effect kunnen sorteren. 50 Dit betekent dat de organisatie van een wielrenwedstrijd

47

HR 6 oktober 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1836, NJ 1998/190, m.nt. C.J.H. Brunner (Turnster); HR 25
november 2005. Vgl. Jansen, in: GS Onrechtmatige Daad, art. 6:162 BW, aant. 6.6.9.1 (online, actueel
t/m 15-01-2018).
48
Van Dam 2000/1519. Zo kan het risico op letselschade als gevolg van valpartijen bij een sport als
turnen relatief eenvoudig worden ondervangen door in de turnzaal voldoende (dikke) matten neer te
leggen die de val van de turn(st)er kunnen breken. Bij een contactsport als boksen kan dit risico slechts
worden beperkt met gebruikmaking van bokshandschoenen. Dit zal echter ontoereikend zijn om
letselschade te voorkomen; verdere maatregelen zullen echter het karakter van de sport zelf aantasten.
49
Van Kleef 2010, p. 5; Zeilstra 2013, p. 213. Vgl. Rb. Amsterdam 17 mei 1995,
ECLI:NL:RBAMS:1995:AJ6357, VR 1997/105 (Klimongeval ervaren klimmer).
50
HR 28 mei 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO4224, NJ 2005/105, m.nt. C.J.H. Brunner (Jetblast).
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bijvoorbeeld moet zorgen voor een veilig parcours door het plaatsen van afsluithekken
en het dichten van tramrails.51 Een voorbeeld in dit verband is het recente ongeluk van
de BMX’er Van Gorkom, waarbij hij ernstige verwondingen opliep. De BMX'er kwam ten
val omdat een veiligheidsketting, die ongewilde bezoekers buiten de baan moet houden,
ten onrechte niet voorafgaand aan de training was weggehaald.52 Deze zorgplicht is in
hoge mate vergelijkbaar met de zorgplicht van terreinbeheerders (zoals gemeenten voor
openbare ruimten).53

3.2.2

Inhoud van de zorgplicht (ii): voorbeeldfunctie, waarschuwingsplicht en
begeleidingsplicht

Van sportorganisatoren wordt ook verwacht dat zij zorgen voor zorgvuldige begeleiding
van deelnemers aan sportactiviteiten. Hierbij is mede van belang dat organisatoren en
trainers jegens deelnemers een voorbeeldfunctie hebben. Dit betekent dat een vergaande
mate van onoplettendheid en onvoorzichtigheid van deelnemers aan sportevenementen
wordt geaccepteerd, zelfs als die deelnemer ervaren is.54
Dit aspect van de zorgplicht ziet niet alleen op het verzorgen van veilige faciliteiten
maar ook op het voorkomen van schade als gevolg van inherent aan sportbeoefening
verbonden risico’s. Daarom zijn sportorganisatoren verplicht om deelnemers zowel
dringend te waarschuwen voor inherente sportrisico’s, als hen te adviseren om
veiligheidsmaatregelen in acht te nemen, met name als het niet mogelijk is om als
organisator zelf veiligheidsmaatregelen te treffen.55 Het advies of de waarschuwing moet
zodanig indringend zijn, dat deze kan leiden tot een handelen of nalaten waardoor het
gevaar wordt vermeden.56 In die zin was bij een skeelercursus voor beginners de enkele
mededeling dat helmen beschikbaar waren voor diegene die daar behoefte aan had
onvoldoende. De instructeur had dringend moeten adviseren een helm te dragen of beter
nog, deze verplicht moeten stellen.57

3.2.3

Omvang en strekking van de zorgplicht

De zorgplicht van organisatoren van sportevenementen beoogt deelnemers mede te
beschermen tegen eigen onoplettendheid en onvoorzichtigheid, met name als dit het

51

Vgl. HR 10 juni 2011. EC:I:NL:HR:2011:BP9994, NJ 2012/405 (Van den Hoek c.s./Pots): bev. Hof ‘sGravenhage 19 januari 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:BL0046 en HR 28 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:45,
NJ 2013/366 (Curaçaose voetbalwedstrijd).
52
‘BMX’er Van Gorkom in coma na zwaar trainingsongeval’, NOS 10 januari 2018. Een vergelijkbaar
geval speelde in 1997 waarbij de organisatie aansprakelijk werd gehouden: zie Hof ’s-Hertogenbosch 3
december 1997, ECLI:NL:GHSHE:1997:AK3873, VR 1999/17 (Motorcrossongeval).
53
Jansen, in: GS Onrechtmatige Daad, art. 6:162 BW, aant. 6.6.9.2 (online, actueel t/m 15-01-2018).
Naar Engels recht rust eveneens primair een occupiers liability op sportorganisatoren (Mulheron 2016, p.
329-330). Vgl. Van Dam 2013/1506-3.
54
Jansen, in: GS Onrechtmatige Daad, art. 6:162 BW, aant. 6.6.9.6 (online, actueel t/m 15-01-2018).
55
Vgl. Jansen, in: GS Onrechtmatige Daad, art. 6:162 BW, aant. 6.6.9.6 (online, actueel t/m 15-012018).
56
HR 28 mei 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO4224, NJ 2005/105, m.nt. C.J.H. Brunner (Jetblast). Vgl. Van
Kleef 2010, p. 5.
57
HR 25 november 2005, ECLI:NL:HR:2005:AU4042, NJ 2007/141, m.nt. C.J.H. Brunner (Skeeler).
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gevolg is van onkunde of een gebrek aan ervaring.58 Het handelen of nalaten van de
organisator wordt getoetst aan de algemene gevaarzettingscriteria, zonder dat de
sportcontext daarbij relevant is.59 Beslissend voor de vraag of sprake is van schending
van de zorgplicht is of, gelet op de omstandigheden van het geval, de organisator door
zijn handelen of nalaten niet meer risico heeft genomen dan redelijkerwijs verantwoord
was. Voorzienbare en potentiële gevaren moeten zo veel als mogelijk is voorkomen
worden. Gevaren die zich eerder hebben voorgedaan, worden geacht bekend te zijn bij
de organisator en naar die kennis dient preventief te worden gehandeld. Gevaren die als
zodanig te herkennen zijn, worden eveneens geacht voorzienbaar te zijn, ook als ze zich
niet eerder hebben voorgedaan.60 Laat de organisator na de maatregelen te treffen die
van hem konden worden gevergd, dan wordt causaal verband verondersteld. Er is dan
sprake van ruime toerekening van de ontstane schade, waarbij ook letsel dat buiten de
normale lijn der verwachtingen ligt, wordt toegerekend.61 Niet elk risico hoeft te worden
uitgesloten (de zorgplicht is niet absoluut), maar aansprakelijkheid wordt desondanks
snel aanwezig geacht. 62 Alleen bij sporten die zonder directe betrokkenheid van de
organisator worden beoefend, ligt de primaire verantwoordelijkheid voor veiligheid wel
zelf bij de deelnemers (hetgeen meer en meer het geval is). De zorgvuldigheidsnorm is
dan minder streng. Dit moet naar heersend recht zeer restrictief worden uitgelegd. De
strenge maatregel geldt onverkort indien een organisator op grond van eerdere
ervaringen of expertise specifieke kennis heeft van potentiële risico’s. Professionele
organisaties zullen in de regel worden geacht over dergelijke kennis te (moeten)
beschikken.63
3.2.4

Zeer beperkte rol van de eigen verantwoordelijkheid van de sporter

Het is dus aan de organisator om potentiële, voorzienbare risico’s zo veel als mogelijk te
beperken en te voorkomen. Voor zover dit niet mogelijk is, dient de sportexploitant de
sporter in staat te stellen om te handelen op basis van een juiste risicoperceptie. Dat
sport nooit zonder risico is en dat maatregelen niet in alle gevallen voldoende zijn om
schade te voorkomen, doet hier niet aan af. Aan de eigen verantwoordelijkheid van
sportparticipanten komt daarmee, naar heersend recht, weinig tot geen betekenis toe bij
de vestiging van delictuele aansprakelijkheid.64 Van Dam betoogt zelfs dat in beginsel de
organisator en niet de sporter aansprakelijk is voor schade die voortvloeit uit de

58

Jansen, in: GS Onrechtmatige Daad, art. 6:162 BW, aant. 6.6.9.5 (online, actueel t/m 15-01-2018).
HR 25 november 2005, ECLI:NL:HR:2005:AU4042, NJ 2007/141, m.nt. C.J.H. Brunner (Skeeler), ro.
3.3 e.v. Vgl. Van Kleef 2010, p. 4.
60
Koorn 1996, p. 664; Vermeulen 2006, p. 694-695.
61
HR 6 oktober 1995, ECLI:NL:HR:1995, NJ 1998/190, m.nt. C.J.H. Brunner (Turnster); Hartlief 1995,
p. 1461; Van Mullem 2003, p. 169; Vemeulen, 2006, p. 694; Van Kleef 2010, p. 5.
62
Van Kleef 2010, p. 6; Zeilstra 2013, p. 215
63
HR 23 februari 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ6219, NJ 2008/492, m.nt. J.B.M. Vranken (De Groot/Io
Vivat). Vranken kent zijn noot een zeer beperkte betekenis toe aan dit arrest, omdat het sterk is
bepaald door de bijzonderheden van het concrete geval. Vgl. Jansen, in: GS Onrechtmatige Daad, art.
6:162 BW, aant. 6.6.9.7 (online, actueel t/m 15-01-2018).
64
Vermeulen 2006, p. 696. Vgl. Van Boom & Giard 2006, p. 368.
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verwezenlijking van een risico dat inherent is aan sportbeoefening.65 Hiermee ben ik het
ten zeerste oneens. Dit zal ik in de volgende paragrafen nader toelichten.
3.3

Sport is een subcultuur met eigen betamelijkheidsnormen

3.3.1

Sport is inherent risicovol

De beperkte rol van de eigen verantwoordelijkheid van sportdeelnemers botst niet alleen
met de toenemende mate waarin sporters het blessurerisico voor lief nemen, maar staat
ook op gespannen voet met de aard van sportbeoefening. 66 Sportbeoefening wordt
immers gekenmerkt door het nemen van risico en het zoeken van uitdaging en
competitie.67 Dit heeft tot gevolg dat binnen de meeste sportsituaties een zekere mate
van onoplettendheid en onvoorzichtig gedrag van de deelnemers niet ongewoon is, terwijl
er toch een aanzienlijke kans op ongevallen en ernstige verwondingen kan zijn.68 Sport
is kortom inherent risicovol en vormt een subcultuur waarbinnen eigen normen gelden.69
3.3.2

Inherent risico kleurt wel de zorgvuldigheidsnorm tussen sporters onderling

De rechtspraak erkent het inherente sportrisico en de eigen normen van sport waar het
sporters onderling betreft. De deelname op eigen verantwoordelijkheid aan sport kleurt
binnen die verhouding de maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm van art. 6:162(2) BW.
De drempel voor onrechtmatigheid ligt daarom tussen sporters onderling hoger dan het
geval zou zijn in een dagelijkse situatie; met deelname neemt de sporter het inherente
risico op sportletsel als het ware ‘op de koop toe’. 70 De exacte invulling van de
zorgvuldigheidsnorm is feitelijk en contextueel van aard. Daarbij wordt getoetst of de
sporter redelijk handelde. Hierbij is beslissend wat de sporters in de omstandigheden (op
grond van bijvoorbeeld spelregels) redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten, op
grond van onder meer het niveau van de sporter en de aard van de sport.71 Zo mag een
rugbyspeler verwachten dat hij tijdens de wedstrijd wordt getackeld en daardoor
blessures kan oplopen. Aansprakelijkheid van de tackelaar kan daarom in beginsel niet
worden aangenomen. Dit is anders als de wedstrijd stilligt. De speler hoeft dan niet te
verwachten dat hij op dat moment getackeld wordt.72
Waar het inherente sportrisico en de eigen normen van sport de aansprakelijkheid
tussen sporters onderling beperkt, vergroten deze tussen sportorganisatoren en
sportbeoefenaren juist de reikwijdte van de aansprakelijkheid. Het vigerende recht laat
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het inherente sportrisico immers voor rekening van de sportorganisator. De discrepantie
tussen deze maatstaven vind ik opmerkelijk. In beide gevallen gaat het immers om
sportsituaties, waarbij sportbeoefenaars bewust zélf meer risico nemen.73
3.4

Autonomie als verweer tegen aansprakelijkheid

Organisatoren van sportevenementen hebben regelmatig geprobeerd een groter belang
aan de eigen verantwoordelijkheid van de sportbeoefenaar toe te kennen, door het
verweer te voeren dat de gelaedeerde sporter het inherente risico op sportletsel bewust
heeft aanvaard met diens deelname aan de sport.74 De risicoaanvaarding is daarbij onder
meer geconstrueerd als een zelfstandige rechtvaardigingsgrond (volenti non fit iniuria),
een species van eigen schuld en de in pari delicto.75
3.4.1

Risicoaanvaarding versus de volenti non fit iniuria-regel

De ratio achter de leer van de volenti non fit iniuria is dat wie zich vrijwillig blootstelt aan
een bekend gevaar, het risico op schade aanvaardt en daarmee die schade voor eigen
rekening neemt. 76 Deelname op eigen verantwoordelijkheid vormt in die zin een
zelfstandige verdedigingsgrond tegen aansprakelijkheid, ongeacht of op de organisator
een zorgplicht rustte.
Hoewel de volenti in het verleden nog ingang vond binnen de lagere rechtspraak
en literatuur,77 maakte de Hoge Raad in een reeks arresten rond 1990 hiermee expliciet
korte metten. 78 Dat iemand kiest voor deelname aan sportactiviteiten, ondanks de
hieraan bekende, intrinsiek verbonden risico’s, ontslaat iemand die mede invloed heeft
op deze risico’s niet van de op hem rustende zorgvuldigheidsnorm.79 Dit lijkt mij juist.
Het is onbillijk dat een benadeelde diens recht op schadecompensatie volledig verliest
door het enkele feit dat hij zich vrijwillig blootstelt aan gevaar. Temeer als op de ander
een zorgplicht rustte. Bovendien blijkt uit het enkele feit dat iemand zich vrijwillig
blootstelt aan gevaar nog niet dat hij daarmee ook bewust erin toestemt dat een ander
volledig wordt gevrijwaard van zijn zorgplicht en aansprakelijkstelling.80 Een zodanige
toestemming valt meer in contractuele sferen en is juridisch niet te onderscheiden van
een exoneratieclausule. 81 Risicoaanvaarding is voorts een veelomvattend begrip en is
daarom wellicht ook te onpraktisch om zelfstandig bruikbaar te zijn.82 Het is een overlap
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van leerstukken zoals exoneratie, maatschappelijke betamelijkheid en eigen schuld.83 In
de Verenigde Staten en Engeland wordt de term ‘risicoaanvaarding’ om soortgelijke
redenen eveneens met argwaan bekeken.84
Dit betekent naar niet dat aan risicoaanvaarding helemaal geen betekenis moet
toekomen. In de Verenigde Staten wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de
primary assumption of risk, waarbij überhaupt geen sprake is van een zorgplicht van de
organisator (duty of care) als gevolg van de aanvaarding van de inherente risico’s van
sportboefening, en anderszijds de secondary assumption of risk. Bij deze laatste vorm is
weliswaar sprake van een (geschonden) zorgplicht, maar de sportbeoefenaar valt ook een
verwijt te maken. De comparative negligence van de sporter resulteert dan in een
vermindering van de schadevergoedingsplicht van de organisator in vergelijkbare zin als
art. 6:101 BW.85
In Engeland ziet de risicoaanvaarding eveneens op de vraag of überhaupt sprake
is van een duty of care. Diplock LJ oordeelde in Woolridge v Sumner over de volenti dat
“the maxim (…) presupposes a tortious act by the defendant”.86 Er moet dus eerst sprake
zijn van een onrechtmatige daad, voordat risicoaanvaarding überhaupt als zelfstandig
verweer in beeld komt. Hij vervolgt met de overweging dat of sprake is van onrechtmatig
handelen, afhangt van de aard van de activiteit en de verwachtingen die een redelijk
mens daaraan mocht verbinden. 87 Omdat een redelijk mens kan verwachten dat
sportparticipanten risico’s nemen, kan daardoor - afhankelijk van de context - het met de
sportbeoefening corresponderende inherente risico op sportletsel eveneens redelijkerwijs
te verwachten zijn. De sportorganisator had in deze zaak daarom geen duty om
veiligheidsmaatregelen te treffen.88 Hierdoor is geen sprake van onrechtmatig handelen.
In deze betekenis kleurt de aanvaarding van inherente sportblessurerisico’s de
betamelijkheidsnorm van artikel 6:162 BW op vergelijkbare wijze als de maatstaf die
wordt gehanteerd tussen sporters onderling.89 Het gaat allereerst om de vraag of de
‘risicoaanvaarding’ met zich meebrengt dat de organisator maatschappelijk onbetamelijk
heeft gehandeld, gelet op alle omstandigheden van het geval. Hieronder valt de vraag of
de sporter zelf de risico’s redelijkerwijs kon inschatten en daarop zijn eigen gedrag kon
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of moest aanpassen.90 Het enkele feit dat iemand heeft nagelaten te waarschuwen voor
een voor eenieder redelijkerwijs kenbaar gevaar, zou daarbij niet reeds moeten leiden tot
aansprakelijkheid.91 Zeker volwassenen moeten in staat worden geacht om zelf te kunnen
inschatten en bepalen welke risico’s ze willen nemen.92 Dit sluit zowel beter aan bij het
uitgangspunt dat ieder in beginsel zijn eigen schade dient te dragen,93 als het Natrappenarrest. Dat bepaalt dat de eigen verantwoordelijkheid van de sporter zich enerzijds oplost
in de vraag of de gedraging in de gegeven omstandigheden als onrechtmatig kan worden
aangemerkt en anderzijds of er sprake is van eigen schuld in de zin van artikel 6:101
BW.94 Door de vergaande zorgplicht wordt nalatigheid van sportorganisaties echter snel
als onrechtmatig aangemerkt, waardoor het vigerend recht de eigen verantwoordelijkheid
van de sporter ten opzichte van de wedstrijdorganisator primair binnen de eigen schuld
plaatst. Dit acht ik, gelet op het Natrappen-arrest, niet geheel zuiver, vooral als de sport
zonder directe betrokkenheid van de organisator wordt beoefend. Aansprakelijkheid
wordt dan gevestigd zonder de afweging te maken welke invloed het eigen gedrag van
de sporter heeft op de vraag of in de omstandigheden überhaupt sprake was van een
(geschonden) zorgplicht van de sportorganisator.
3.4.2

Gevaarlijke sporten: in pari delicto?

Eigen verantwoordelijkheid speelt (eveneens) een rol in de situatie waarin de deelnemer
er bewust voor kiest om zich aan een sport met extreem gevaar bloot te stellen, welke
sport op zichzelf reeds maatschappelijk onaanvaardbaar is (zoals illegale straatraces).
Deelname aan dergelijke sportevenementen kan worden geplaatst in de context van in
pari delicto: ‘de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet’. Hierbij heeft de sporter op
vergelijkbaar verwijtbare wijze met de sportorganisator gehandeld. 95 De gelaedeerde
sporter die met diens deelname de grenzen van het maatschappelijk betamelijke heeft
opgezocht, onttrekt zich zo aan de bescherming van artikel 6:162 BW: hij kan de
organisatie geen normschending verwijten omdat hij de normschending zelf ook heeft
begaan.96
Ik zou in dit verband willen suggereren dat dit eveneens opgaat voor deelname
aan een gevaarlijke sport, waarbij de sport een extreem gevaarlijk karakter aanneemt
door bewuste, verwijtbare handelingen van de sporter zelf, ook indien de organisatie
heeft nagelaten bepaalde veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Beide partijen hebben
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dan immers gelijkwaardig verwijtbaar gehandeld.97 De eigen verantwoordelijkheid van de
sporter dient dan te prevaleren zodat van aansprakelijkheid geen sprake kan zijn. Bij
gelijke verwijtbaarheid is het belang van de gedaagde immers sterker.98
De omkeringsregel uit het Skeeler-arrest laat echter weinig ruimte voor een
dergelijke interpretatie. Schendt de organisator zijn zorgplicht, dan wordt causaal
verband immers verondersteld. Men is dan al voorbij de vestigingsfase zodat slechts nog
betekenis toekomt aan een eigen schuld verweer, behoudens tegenbewijs dat de
letselschade ook zonder de normschending zou zijn ingetreden. 99 Keirse en Paijmans
stellen voorts dat in pari delicto niet is aangewezen in geschillen tussen organisatoren en
sporters, omdat sprake is van een ongelijkwaardige rechtsverhouding. Op de organisator
van een sportevenement rust immers een zorgplicht jegens de eveneens onzorgvuldig
handelende benadeelde (op wie een dergelijke zorgplicht niet rust). In dit geval kunnen
beide partijen niet gelijkwaardig onbetamelijk handelen, zodat geen sprake is van zowel
een zwarte pot als een zwarte ketel. 100 Toch doet deze benadering meer recht aan
situaties waarbij sportparticipanten door verwijtbare onvoorzichtigheid of gebrekkige
voorbereiding een meer dan aanmerkelijke causale bijdrage hebben geleverd aan het
ontstaan van letselschade. Dit kan worden ondervangen met een beroep op de eigen
schuld, maar dat acht ik (zoals reeds benoemd) niet geheel zuiver. Het eigen gedrag van
de sporter komt dan pas in beeld als de aansprakelijkheid reeds is gevestigd en speelt zo
slechts een rol bij de bepaling van de omvang van de aansprakelijkheid.101 Is het niet
passender als daar al in de vestigingsfase aandacht aan wordt besteed, gelet op de
toenemende autonome wijze waarop sport wordt bedreven en de verander(en)de
verhouding tussen sporter en organisatie?
3.4.3

Eigen verantwoordelijkheid als species van eigen schuld

Als de sporter door zijn eigen gedrag heeft bijgedragen aan het ontstaan van de
letselschade, mag daarom pas nadat aansprakelijkheid vaststaat betekenis toekomen aan
de vraag of er grond is voor vermindering van de schadevergoedingsplicht op grond van
artikel 6:101 BW. De eigen verantwoordelijkheid van de sporter neemt dan de vorm aan
van een verminderde omvang van de aansprakelijkheid. In de rechtspraak wordt evenwel
terughoudendheid betracht bij het aannemen van eigen schuld van de sporter indien de
organisatie diens zorgplicht heeft verzaakt.102 Volgens de heersende leer geldt dat de
enkele deelname aan een sportevenement nog geen eigen schuld kan opleveren.
Daarvoor zijn additionele omstandigheden nodig, zoals een verkeerde beweging of het
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uitlokken van onrechtmatig gedrag.103 Voorts is van belang of de sporter wel beschikte
over een juiste risicoperceptie. Er kan geen sprake zijn van een beroep op eigen
verantwoordelijkheid indien de sporter eigenlijk niet in staat was om gewenst gedrag te
vertonen.104
Hoe verhoudt het bovenstaande zich tot de maatschappelijke tendens om steeds
vaker onvoorbereid mee te doen aan sportevenementen? Geldt gebrekkige voorbereiding
op deelname an sich niet reeds als een (additionele) omstandigheid die een beroep op
eigen schuld rechtvaardigt? Ik meen van wel: gebrekkige voorbereiding kan niet anders
worden opgevat dan als een autonome keuze voor risico die voor ieder redelijk mens
kenbaar is. De sporter die in vrijheid, zonder begeleiding, wenst te sporten moet dan ook
aanvaarden dat dit van invloed is op de omvang van de schadevergoedingsplicht van de
sportorganisator.

3.5

Conclusie: herziening van de rol van de eigen verantwoordelijkheid van
de autonome sporter?

De vergaande zorgplicht van organisatoren van sportevenementen laat verdiscontering
van de eigen verantwoordelijkheid van sporters in de zorgvuldigheidsnorm van artikel
6:162 BW niet toe, terwijl de eigen verantwoordelijkheid tussen sporters onderling wel
de zorgvuldigheidsnorm kleurt. Dit komt omdat het vigerende recht het inherente
sportrisico voor rekening van de wedstrijdorganisator laat. Op de discrepantie tussen deze
twee maatstaven is in het verleden in de literatuur terecht kritiek geuit.105
De strengere maatstaf valt enigszins te begrijpen indien men uitgaat van een
ongelijkwaardige verhouding tussen amateursporter en organisatie die is gebaseerd op
een begeleidingsrelatie, zoals tussen coach en pupil. In dit geval is er sprake van een
gezagsverhouding, heeft de coach een voorbeeldfunctie jegens de sporter en heeft de
sporter een kennisachterstand: de sporter mag daarom verwachten dat de organisatie of
coach hem beschermt tegen zijn eigen onkunde, onoplettendheid of onvoorzichtigheid en
ten minste een oogje in het zeil houdt. Tussen de moderne autonome sporter en een
sportevenementorganisatie is echter geen sprake meer van een dergelijke verticale
begeleidingsrelatie. Het risico op letsel dat inherent is aan de aard van de sportbeoefening
zou daarom primair binnen de risicosfeer van de sportbeoefenaar moeten liggen. De
organisator is immers niet meer betrokken bij het beoefenen van de sport zelf, maar
slechts bij het creëren van de facilitaire randvoorwaarden. De sporter neemt (en wil) de
vrijheid om zelf te bepalen op welke wijze hij sport en zich voorbereidt op (eenmalige)
deelname aan een sportwedstrijd. Uit de trends blijkt echter dat deze voorbereiding vaak
onvoldoende is. De wedstrijdorganisator heeft hier verder geen invloed op en kan dit ook
niet hebben. Dit is fundamenteel anders dan een verticale begeleidingsrelatie.
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Van autonome sportbeoefenaars mag, meer dan nu het geval is, worden verwacht
dat zij zelf risico’s en verantwoordelijkheid dragen. Met Hartlief en Klaassen ben ik van
oordeel dat de maatstaf waaraan het handelen van sportevenementorganisatoren wordt
getoetst, te streng is en onvoldoende recht doet aan de omstandigheid dat sport een
subcultuur is met eigen betamelijkheidsnormen. Het primair plaatsen van de eigen
verantwoordelijkheid van de sportbeoefenaar binnen het leerstuk van de eigen schuld, is
enerzijds onzuiver omdat onverantwoord gedrag van de amateursporter pas in beeld
komt als aansprakelijkheid reeds is gevestigd en is anderzijds onpraktisch omdat de
rechtspraak terughoudend is met het aannemen van eigen schuld. Het feit dat bepaalde
risico’s inherent zijn aan het beoefenen van bepaalde sporten zou daarom wel degelijk
een rol moeten spelen bij de vraag of een organisatie aansprakelijk is jegens de
deelnemers voor sportletsel.
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Ook de sportbeoefenaar heeft immers een eigen

verantwoordelijkheid en mag in staat worden geacht op zichzelf te kunnen letten. Het
gaat erom of alle betrokkenen bij de sportbeoefening over en weer de zorgvuldigheid in
acht nemen die, gelet op de aard van de betreffende sport en de overige omstandigheden,
redelijkerwijs van hen mag worden verwacht. Dit uitgangspunt geldt zowel tussen
sportdeelnemers onderling, als tussen organisator en sportdeelnemer. 107 De huidige
maatstaf sluit daarom niet (meer) aan bij de maatschappelijke werkelijkheid. Met de
opkomst van de autonome sporter vervullen organisatoren van sportevenementen
vervullen tegenwoordig immers een zeer beperkte rol bij de sportbeoefening zelf. De rol
van de eigen verantwoordelijkheid van de autonome amateursporter bij de vestiging van
buitencontractuele, delictuele aansprakelijkheid moet daarom worden herzien.
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4

DE EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID VAN SPORTERS CONTRACTUEEL
VASTGELEGD: UITSLUITEN VAN CIVIELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR
SPORTLETSELSCHADE BINNEN ALGEMENE VOORWAARDEN

4.1

Inleiding

In het vorige hoofdstuk verdedig ik de stelling om een groter belang toe te kennen aan
de eigen verantwoordelijkheid van autonome sportbeoefenaren bij de vestiging van
buitencontractuele, delictuele aansprakelijkheid. Tussen professionele organisatoren van
sportevenementen en amateursporters is echter veelal sprake van een contractuele
relatie. Met de (online) inschrijving en betaling van het inschrijfgeld komt tussen de
sporter en de overeenkomst immers een wederkerige overeenkomst tot stand. In dit
hoofdstuk onderzoek ik op welke wijze organisatoren contractueel grotere betekenis
kunnen toekennen aan de eigen verantwoordelijkheid van de sportbeoefenaar, door
aansprakelijkheid voor letselschade bij voorbaat uit te sluiten in algemene voorwaarden.
Allereerst bespreek ik het vigerende recht. Hieruit zal blijken dat aan de woorden
‘deelname is op eigen verantwoordelijkheid’ slechts beperkte betekenis toekomt.
Vervolgens onderzoek ik welke invloed de maatschappelijke ontwikkelingen moeten
hebben op de vraag of sporters in het contractenrecht bescherming verdienen, omdat zij
zouden beschikken over een informatieachterstand en zwakkere onderhandelingspositie
ten opzichte van organisatoren van sportevenementen.

4.2

Uitsluiting van (letsel)schade binnen algemene voorwaarden.

4.2.1

Gebruik van algemene voorwaarden door sportevenementorganisatoren

De vrees voor aansprakelijkheid beweegt organisatoren er veelvuldig toe deze te willen
beperken of uit te sluiten. Dit doen zij door in hun algemene voorwaarden voor deelname
exoneratieclausules op te nemen.108 Daarmee probeert de organisator bij voorbaat een
beroep te doen op de eigen verantwoordelijkheid van de sporter. Sporters die zich (online)
aanmelden voor deelname aan een sportevenement accepteren met hun inschrijving de
algemene voorwaarden en daarmee ook het exoneratiebeding.
Een vergelijking tussen de algemene voorwaarden van acht grote Nederlandse
sportevenementen leert dat zij allen hebben opgenomen dat deelname geschiedt op
‘eigen risico’ en dat deelnemers de organisatie uitsluiten van elke vorm van
aansprakelijkheid voor welke vorm van schade dan ook (waaronder ernstige letselschade
en overlijden).109 Zeven van de acht organisaties hebben daarnaast opgenomen dat de
deelnemer zich bekend verklaart met het feit dat voor deelname aan het evenement een
goede gezondheid, in zowel psychische als fysieke zin, is vereist en dat de deelnemer zich
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door training voldoende heeft voorbereid op deelname. Enkele evenementorganisaties
geven deelnemers daarnaast een dringend advies om zich voorafgaand aan de deelname
sportmedisch te laten keuren. De sportbeoefenaar wordt zo uitdrukkelijk gewezen op de
inherente risico’s. Dergelijke bedingen beogen daarmee vermoedelijk aan te tonen dat de
organisator de vereiste indringende waarschuwing heeft gegeven.110 Dit soort bedingen
houden echter dikwijls niet stand. Amateursporters zullen in de regel consumenten zijn,
waarop de zogenaamde grijze lijst van artikel 6:237 jo 6:233 sub a BW van toepassing
is.111
4.2.2

Algemene voorwaarden: algemeen toetsingskader naar heersend recht

Bedingen in algemene voorwaarden zijn vernietigbaar indien die voor de wederpartij
onredelijk bezwarend zijn. Of hiervan sprake is, wordt beoordeeld aan de hand van de
open norm van artikel 6:233(a) BW. Daarbij wordt gekeken naar de relevante
omstandigheden
112

contractsluiting.

van

het

geval

zoals

die

zich

voordeden

ten

tijde

van

de

In consumentenovereenkomsten is daarbij relevant of de gebruiker

(sportorganisator) er redelijkerwijs van kon uitgaan dat de wederpartij met een dergelijk
beding zou instemmen indien daarover te goeder trouw was onderhandeld. 113 Omdat
consumenten worden geacht in bewijsnood te verkeren heeft de wetgever hen tegemoet
willen komen met een lijst bedingen die ten opzichte van consumenten worden vermoed
onredelijk bezwarend te zijn, de zogenoemde grijze lijst.114 Hieronder valt ook een beding
die aansprakelijkheid voor (sportletsel)schade uitsluit (artikel 6:237 sub f BW).
4.2.3

Uitsluiting van sportletselschade en art. 6:237(f) BW: een beperkte betekenis
van de eigen verantwoordelijkheid van de sportbeoefenaar

Op grond van artikel 6:237 sub f BW wordt voor deelnemers aan sportevenementen een
exoneratie in algemene voorwaarden voor elke vorm van schade (waaronder ernstige
letselschade of dood) vermoed onredelijk bezwarend te zijn. De sportorganisator moet
gemotiveerd aantonen dat het beding toch redelijk was. Dit is voor hen evenwel lastig.
Met name ten aanzien van letselschade hanteert de literatuur de visie dat een exoneratie
met wantrouwen moet worden bekeken. 115 Bij exoneratiebedingen voor letselschade
worden (nog) hogere eisen gesteld aan de weerlegging van het vermoeden dat het beding
onredelijk bezwarend is.116 In de literatuur wordt dan ook algemeen aanvaard dat het
uitsluiten van letselschade of overlijden in de algemene voorwaarden ten opzichte van
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(sporter-)consumenten niet is toegestaan.117 Enkelen hebben zelfs betoogd dat het op
voorhand uitsluiten van letselschade binnen algemene voorwaarden strijdig is met de
goede zeden en reeds daarom niet zou mogen worden toegestaan op grond van artikel
3:40 BW.118 Dit is in Europa niet uniek. Zo is in het Verenigd Koninkrijk zelfs wettelijk
vastgelegd dat men aansprakelijkheid voor personal injury of overlijden überhaupt niet
kan exonereren als die het gevolg is van onrechtmatig handelen (tortious negligence).119
Aan ‘deelname is op eigen verantwoordelijkheid’ komt naar heersend Nederlands
recht kortom weinig betekenis toe. In de rechtspraak is een beroep op exoneratie voor
letselschade (binnen sportsituaties) dan ook vaak onsuccesvol. Zo werd in het Skeelerarrest het beroep op de exoneratie onder meer niet gehonoreerd, omdat uit de
bewoordingen “deelname is voor eigen rekening en risico” onvoldoende bleek dat deze
tekst er ook toe strekte aansprakelijkheid voor ernstige schadevormen, zoals ernstige
lichamelijke schade, uit te sluiten.120
Een uitgebreid gemotiveerde afwijzing van de exoneratie treft men aan bij een
recent geschil omtrent een kartongeval. De rechtbank oordeelde dat de kartbaan er niet
in was geslaagd om het vermoeden te weerleggen dat het beding onredelijk bezwarend
was. Zij motiveerde haar oordeel door allereerst te overwegen dat aan de weerlegging
van het vermoeden bij de exoneratie van letselschade hogere eisen worden gesteld,
daarbij verwijzend naar de indicatieve lijst van de bijlage bij artikel 3 van Richtlijn
93/13/EEG. De overeenkomst tussen de minderjarige karter en de kartbaan was voorts
mondeling tot stand gekomen en er bestond geen enkel enig schriftelijk stuk tussen de
karter en de kartbaan. Hoewel karten een gevaarlijke sport is, had de kartbaan bij de
totstandkoming van de overeenkomst verder geen bijzondere aandacht besteed aan de
aansprakelijkheidsvraag bij (letsel)schade en evenmin de karter erop gewezen dat het
haar eigen verantwoordelijkheid was om een ongevallenverzekering af te sluiten. De
kartbaan had slechts borden opgehangen met de waarschuwing dat het rijden op de
kartbaan en het verblijf op het terrein voor eigen risico is. Dat de kartbaan daarmee
iedere aansprakelijkheid uitsloot was de karter niet uitdrukkelijk voorgehouden. Tot slot
beschikte de kartbaan over een aansprakelijkheidsverzekering. De rechtbank vernietigde
de exoneratie daarom op grond van 6:233(a) BW ten aanzien van de letselschade. Het
opmerkelijke aan deze uitspraak is overigens dat de rechtbank op grond van dezelfde
waarschuwingsborden wel de exoneratie aanvaardde voor materiaalschade, omdat de
karter met eigen materiaal reed en daarmee het risico aanvaarde dat haar kart
beschadigd zou kunnen raken. Uit de strekking van de waarschuwingsborden had de
karter moeten begrijpen dat de kartbaan geen materiaalschade zou vergoeden, aldus de
rechtbank Oost-Brabant.121
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4.3

Bescherming of eigen verantwoordelijkheid van de sportbeoefenaar?

Kan men zich nimmer beroepen op een exoneratie voor letselschade of dood? Op de
schaarse sportsituaties waarin een beroep op de exoneratie werd gehonoreerd, is in de
literatuur voornamelijk afwijzend gereageerd.

122

Dit versterkt het vermoeden dat

exoneratie voor letselschade of dood inderdaad nooit acceptabel is. 123 Deze gedachte
vindt haar grondslag in de ongelijkheid van partijen. De wettelijke regels tot verplichting
van schadevergoeding uit wanprestatie en onrechtmatige daad worden geacht een
redelijke verdeling van risico’s tussen organisaties en consumenten te bewerkstelligen.124
Contractuele afwijking van deze verdeling wordt daarom vermoed onredelijk bezwarend
te zijn, met name omdat de sporter wordt geacht een zwakkere onderhandelingspositie
en informatieachterstand ten opzichte van de organisator te hebben.125
4.3.1

Take it or leave it? Algemene voorwaarden naar Amerikaans recht

Ook in de Verenigde Staten staat men wantrouwig tegenover exoneratieclausules die
onderdeel uitmaken van algemene voorwaarden, de zogenaamde waivers.126 Toch wordt
een beroep op exoneratiebedingen binnen sportsituaties over het algemeen aanvaard,
mits het beding de toetsing aan enkele factoren overleeft. Strict liability (zoals
productaansprakelijkheid), grove schuld en opzet kunnen overigens nimmer worden
uitgesloten.127 De precieze toetsing verschilt per staat, maar over het algemeen wordt
getoetst aan vier factoren.128
Ten eerste, is sprake van publieke dienstverlening (zoals openbare zwembaden)?
Ten tweede, wat is de aard van de dienst die de gebruiker van het beding verleent: gaat
het om een essentiële levensbehoefte? Ten derde, is het beding duidelijk en
ondubbelzinnig zodat de sportbeoefenaar daarmee redelijkerwijs kan begrijpen en
verwachten dat hij bepaalde risico’s aanvaardt die normaal gesproken voor rekening van
de sportorganisator zouden komen? 129 Ten vierde, is de overeenkomst onder druk
ontstaan?130 Als overkoepelend uitgangspunt geldt dat exoneratiebedingen niet strijdig
mogen zijn met de openbare orde. Dit is met name het geval indien de gebruiker van het
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beding voorziet in een essentiële maatschappelijke behoefte (zoals verhuurders van
woonruimte) en er geen ruimte is om te onderhandelen over de voorwaarden van het
contract. Daarbij is ook van belang of de dienst ergens anders kan worden verkregen.131
In dit kader spreekt men ook van ‘take it or leave’.132
Sport wordt niet aangemerkt als een zodanig essentiële levensbehoefte. De aard
van de sportovereenkomst staat daardoor niet in de weg aan het aanvaarden van een
beroep op het exoneratiebeding, ook niet als sprake is van ‘take it or leave’.133 Indien een
sporter de afwenteling van de (inherente) sportrisico’s niet wenst te aanvaarden, dan is
hij vrij om weg te lopen en ergens anders de dienst te zoeken.134 Op deze wijze wordt
ook betekenis toegekend aan de autonomie van de sportbeoefenaar.
4.3.2

Een ongelijke verhouding?

Een zwakke onderhandelingspositie impliceert een gebrek aan keuzemogelijkheden en
daarmee een onmogelijkheid om als sporter uiting te geven aan diens eigen autonomie.
Voor een (vergaande) beschermingspositie is echter slechts plaats indien het overwicht
van de ene partij de partijautonomie van de ander illusoir maakt. 135 Is tussen de
sportevenementorganisator en sportbeoefenaar daadwerkelijk sprake van een ongelijke
verhouding die de wilsvrijheid doorslaggevend beïnvloedt? 136 De literatuur wekt die
suggestie wel. 137 Het is echter twijfelachtig of sportbeoefenaars daadwerkelijk een
zwakkere onderhandelingspositie innemen ten opzichte van evenementorganisatoren en
daarom bescherming verdienen. Dit uitgangspunt doet onvoldoende recht aan de
maatschappelijke realiteit en appelleert onvoldoende aan de eigen verantwoordelijkheid
van de sportbeoefenaar.138
Uit de trendscenario’s van het RIVM en het SCP volgt immers dat sporters steeds
autonomer sporten. Zij willen daarbij de vrijheid om zelf te bepalen op welke wijze ze
sporten en hoe goed zij zich voorbereiden op deelname aan sportevenementen. Het
vergrote blessurerisico nemen ze daarbij voor lief. Zij wisselen daarnaast sneller tussen
sporten, waarbij een focus ligt op intensievere belasting, en doen steeds vaker op
incidentele basis mee aan sportevenementen. Sporters hebben daarbij steeds keus uit
een grote verscheidenheid aan sportevenementen, die vooral een ‘beleving’ moeten zijn.
De massa-individualisering van de sporter-consument leidt voorts tot steeds meer vraag
naar ‘maatwerk’. Organisatoren spelen daarop in door te voorzien in een groot en breed
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aanbod. Dit aanbod blijft naar verwachting alleen maar groeien.139 Sporters gedragen zich
kortom steeds meer als kritische consumenten, die de mogelijkheden uit een ruim aanbod
met elkaar vergelijken en slechts kiest wat hen bevalt. De sporter-consument verkeert
daarmee niet in een zwakkere onderhandelingspositie.
Indien sporters de vrijheid wensen om autonoom te kunnen sporten, dan brengt
dit ook verantwoordelijkheid met zich mee. De gedachte dat de sporter-consument
vergaande bescherming verdient, is daarom onjuist. De sporter-consument is prima in
staat zijn eigen keuzes op een verantwoordelijke manier te maken en is niet een zielig
figuur die tegen zichzelf beschermd moet worden.140 Indien een sporter voor een ‘take it
or leave’ keuze wordt gesteld om een exoneratiebeding voor het risico op letselschade al
dan niet te aanvaarden, dan is zijn partijautonomie geenszins illusoir. Deelname betreft
geen essentiële levensbehoefte en de sporter is evenmin verplicht om deel te nemen aan
het sportevenement: dit betreft een vrije, autonome keuze.141 Dit is niet anders als de
organisatie de mogelijkheid heeft om de risico’s van letselschade op de deelnemer af te
wentelen. De sportbeoefenaar zal bij zijn keuze om al dan niet te participeren aan een
sportevenement zelfstandig moeten afwegen of hij de kans op verwezenlijking van het
risico op letselschade aanvaardbaar vindt. Daarbij zal hij tevens aandacht moeten
besteden aan zijn eigen bekwaamheid. 142 Acht hij het risico op letselschade te hoog, dan
heeft de sporter de keuze uit een ruim en divers aanbod om een ander, eventueel minder
gevaarlijk, sportevenement te zoeken waarbij hij de hoogte van de kans op letselschade
wel acceptabel vindt om zelfstandig te dragen.
4.4

Eigen verantwoordelijkheid van de autonome sporter en risicoperceptie:
informatieplicht van de organisator?

4.4.1

De informatiebehoefte van sporters vs. de informatieplicht van organisaties

Om de hierboven beschreven afweging deugdelijk te kunnen maken moet de
sportbeoefenaar wel beschikken over afdoende informatie en adequate risicoperceptie.143
Dit volgt ook uit de geciteerde rechtspraak. Zowel bij het Skeeler-arrest als het
Kartongeval-vonnis was het exoneratiebeding voornamelijk onredelijk bezwarend omdat
de organisatie tekort was geschoten in de informatievoorziening. 144 Onder meer de
reikwijdte en strekking van het exoneratiebeding was niet duidelijk genoeg voor de
sportbeoefenaar. Tevens was geen expliciete aandacht besteed aan de aansprakelijkheid
bij letselschade en was de sporter niet gewezen op een eigen verzekeringsverplichting.
Tot slot ontbrak bij het Kartongeval-vonnis enig schriftelijk (ondertekend) stuk waarmee
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vaststond dat de sporter kennis had genomen van de strekking, betekenis en gevolgen
van de algemene voorwaarden. De sporters konden daardoor niet een deugdelijke,
rationele afweging maken, omdat zij onvoldoende inzicht hadden in de implicaties van
hun keuze.
Dit impliceert echter dat de exoneratie wel stand had gehouden indien het beding
nauwkeurig en specifiek was opgesteld, de sporter duidelijk kennis had kunnen nemen
van de strekking en betekenis van de algemene voorwaarden en als de sporters duidelijk
waren gewezen op de (inherente) risico’s van de betreffende sport en de gevolgen van
de exoneratie.145 Van sportorganisatoren mag dus worden verwacht dat zij de sporter
inzicht verschaffen in de aard van de activiteit en de risico’s, maar alleen voor zover die
risico’s niet redelijkerwijs kenbaar zijn.
4.4.2

Eigen verantwoordelijkheid en de omvang van de informatieplicht

Van een volwassen sporter kan namelijk worden verwacht dat hij weet en rekenschap
geeft van redelijkerwijs kenbare risico’s. De juridische wens tot slachtofferbescherming is
met oog op de potentieel verstrekkende gevolgen van het uitsluiten van aansprakelijkheid
gerechtvaardigd, maar behoeft realiteitszin.146 Daarbij mag men ervan uitgaan dat de
autonome sportbeoefenaar steeds vaker zelfstandig informatie (online) opzoekt en ook
toegang heeft tot deze informatie. Van de sportorganisator mag dus niet worden verwacht
dat hij voor de sporter alle risico’s ‘spelt’. Men mag ervan uitgaan dat de sportbeoefenaar
beschikt over een eigen kennis- en zorgniveau.147 Ook bij de vraag of de sportbeoefenaar
de strekking van het exoneratiebeding heeft begrepen, en de organisator daarmee heeft
voldaan aan diens informatieplicht, moet daarom een groter belang toekomen aan de
eigen verantwoordelijkheid van de sporter.
Dat het exoneratiebeding in het Skeeler-arrest geen stand hield, heeft terecht tot
kritiek geleid.148 Elk volwassen persoon weet redelijkerwijs dat men door skeeleren lelijk
kan vallen en zo ernstig letsel kan oplopen, óók als men onervaren is. Uit de woorden
‘deelname is voor eigen rekening en risico’ zou eenieder redelijkerwijs moeten kunnen
opmaken dat daarmee ook ernstige letselschade wordt bedoeld.149 Voor zover het gaat
om gevaren die voor eenieder redelijkerwijs kenbaar zijn, rust dan ook geen plicht op de
evenementorganisatie om de sporter daar extra op te wijzen. Het enkele feit dat iemand
heeft nagelaten te waarschuwen voor een voor eenieder redelijkerwijs kenbaar gevaar,
zou niet moeten leiden tot aansprakelijkheid.150 Dit geldt eveneens voor de trend om
onvoldoende voorbereid te deelnemen aan sportevenementen. Dit kan redelijkerwijs niet
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anders worden opgevat dan als een autonome keuze voor risico die voor ieder redelijk
mens kenbaar zou moeten zijn. De sporter die in vrijheid, zonder begeleiding, wenst te
sporten moet dan ook het risico accepteren dat dit voor eigen rekening is.151
4.5

Conclusie

Naar heersend recht kunnen organisatoren van sportevenementen aansprakelijkheid voor
letselschade vrijwel nooit succesvol contractueel uitsluiten. Op grond van artikel 6:237(f)
jo 6:233(a) BW wordt een dergelijk exoneratiebeding vermoed onredelijk bezwarend te
zijn. Zowel de rechtspraak als de literatuur stellen hoge eisen aan de ontkrachting van
dit vermoeden. De ratio hierachter is dat de sporter een zwakkere onderhandelingspositie
inneemt en een informatieachterstand heeft ten opzichte van de organisator.
De moderne, autonome sporter heeft echter geen zwakke onderhandelingspositie.
Hij is een kritische consument, die vooraf informatie opzoekt en de keuze heeft uit een
ruim aanbod van sportevenementen. De sporter-consument is prima in staat zijn eigen
keuzes op een verantwoordelijke manier te maken en is niet een zielig figuur die tegen
zichzelf beschermd moet worden. Voor de sporter die voor de ‘take it or leave’ keuze
wordt gesteld om exoneratie voor het risico op letselschade al dan niet te aanvaarden, is
de partijautonomie geenszins illusoir. Deelname is niet verplicht en evenmin een
levensbehoefte. Er zou daarom een grotere nadruk moeten liggen op de autonomie en
eigen verantwoordelijkheid van de sportbeoefenaar. Dit doet beter recht aan de moderne
horizontale relatie tussen de ondersteunende sportevenementorganisator en autonome
sporter. De sporter moet op een volwassen wijze zelfstandig te oordelen of hij de kans
op sportletselschade acceptabel vindt. Daarbij is het zijn eigen verantwoordelijkheid dat
hij rekening houdt met voor eenieder redelijkerwijs kenbare risico’s. Dit doet tevens beter
recht aan de uitgangspunten van het overeenkomstenrecht: partijautonomie en
contractsvrijheid. Dit impliceert dat exoneratie voor letselschade acceptabel is. Zolang de
sportparticipant zich afdoende bewust is van de strekking en betekenis van het
exoneratiebeding, bewust kiest voor deelname aan het sportevenement en het beding in
vrijheid aanvaard, moet een beroep op het exoneratiebeding aanvaard worden.
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5

VAN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE SPORTORGANISATOR NAAR EIGEN
VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE AUTONOME SPORTBEOEFENAAR

5.1

Inleiding

In de vorige hoofdstukken heb ik geconcludeerd dat de verhouding tussen deelnemer en
evenementorganisator horizontaler is geworden. Amateursporters zijn zich steeds meer
als kritische consumenten gaan gedragen die hun sportbeoefening vrij willen kunnen
invullen. Organisatoren vervullen in die behoefte door te voorzien in een ruim aanbod van
laagdrempelige sportevenementen, met een onverplicht en informeel karakter die voor
de sporter een ‘beleving’ oplevert. Sporters bepalen daarbij zelf op welke wijze en in
welke mate zij zich voorbereiden. Organisatoren zijn steeds minder betrokken bij de
uitoefening van de sport zelf en hebben een meer ondersteunende rol gekregen die met
name focust op de sportomgeving en infrastructuur.
Op grond van deze maatschappelijke ontwikkelingen heb ik betoogd dat de eigen
verantwoordelijkheid van sportbeoefenaars een grotere rol moet spelen. Dit geldt zowel
bij de vestiging van delictuele aansprakelijkheid voor letselschade, als bij de contractuele
uitsluiting van aansprakelijkheid door middel van exoneratiebedingen in algemene
voorwaarden. Het heersende recht moet daarom worden herzien. In dit hoofdstuk doe ik
enkele aanbevelingen voor deze herziening. Waar relevant haal ik inspiratie uit de
common law.

5.2

Een herziene rol van de eigen verantwoordelijkheid van autonome
sportbeoefenaars bij de vestiging van buitencontractuele, delictuele
aansprakelijkheid

In hoofdstuk drie heb ik de stelling verdedigd dat de strenge zorgvuldigheidsnorm die
rust op evenementorganisatoren onvoldoende recht doet aan de hedendaagse horizontale
verhouding tussen sportbeoefenaar en organisatie. Er is immers geen sprake meer van
een verticale afhankelijkheids- en begeleidingsverhouding. Bij autonome sportbeoefening
komt ook meer belang toe aan de eigen verantwoordelijkheid van de beoefenaar. De rol
van de eigen verantwoordelijkheid van de autonome sportbeoefenaar moet daarom
worden herzien. Van de autonome sportbeoefenaar mag worden verwacht dat hij meer
risico en verantwoordelijkheid draagt dan nu het geval is. Het gaat erom dat beide partijen
de zorgvuldigheid in acht nemen die redelijkerwijs van hen mag worden verwacht, gelet
op onder meer de aard en gewoonten van de sport, de hoedanigheid en rol van partijen,
de ervaring en kennispositie van de sporter en overige omstandigheden van het geval
(zoals weersomstandigheden). Daarmee worden op evenwichtiger wijze de gedragingen
van alle relevante partijen, evenementorganisator én sportbeoefenaar, verdisconteerd.
Naar heersend recht ziet de eigen verantwoordelijkheid van de sporter primair op
de vraag of sprake is van eigen schuld in de zin van artikel 6:101 BW. De inherente
risico’s die zijn verbonden aan sportbeoefening brengen echter met zich mee dat de eigen
28

verantwoordelijkheid van de sporter zich primair oplost in de vraag of überhaupt sprake
is van een onrechtmatige gedraging van de organisator. 152 De sportcontext kleurt daarbij
de zorgvuldigheidsnorm van artikel 6:162 BW, op vergelijkbare wijze als tussen sporters
onderling. Pas nadat sprake is van een geschonden zorgplicht komt betekenis toe aan de
secundaire vraag of de omvang van de aansprakelijkheid moet worden beperkt op grond
van de eigen schuld van de sporter.

5.2.1

Wijziging van de inhoud van de zorgplicht van sportorganisatoren

De zorgplicht van organisatoren van sportevenementen bestaat naar heersend recht uit
twee elementen. Het eerste aspect ziet op het creëren een veilige sportomgeving. Het
tweede aspect ziet op de waarschuwings- en begeleidingsplicht. De maatschappelijke
ontwikkelingen betekenen echter dat de inhoud van de zorgplicht is gewijzigd.
In Engeland en Wales rust op organisatoren van sportevenementen, als “occupiers
of the premises at which the event is held”, slechts een “reasonable standard of care
towards participants.”
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Dit lijkt me een juiste maatstaf. Sportbeoefening wordt

gekenmerkt door het nemen van risico en het zoeken van uitdaging. Deelnemers aan
sportevenementen accepteren daarom dat zij met hun deelname risico lopen op
‘sportletsel’. Dat wil zeggen letsel ten gevolge van inherent aan de sportbeoefening
verbonden risico’s. Zij accepteren niet het risico op letsel dat niet inherent is aan de sport
en die zij daarom redelijkerwijs niet konden verwachten.154 Is het letsel niet veroorzaakt
door inherent aan de sport verbonden risico’s, maar door gebreken aan de veilige
sportomgeving, dan blijft sprake van een soortgelijke zorgplicht als bij terreinbeheerders.
Er is dan immers geen sprake van sportletsel. Illustratief hierbij is het ongeluk met de
BMX’er Van Gorkom.155 Hij neemt veel risico in de poging een zo snel mogelijke tijd neer
te zetten en zal redelijkerwijs verwachten dat hij een armbreuk kan oplopen ten gevolge
van een valpartij. Hij accepteert dit risico echter. De organisator is dan ook niet verplicht
om maatregelen te treffen om te voorkomen hij zijn arm zal breken bij een valpartij, ook
als dit een voorzienbaar gevaar is. Van Gorkom zal echter niet redelijkerwijs hebben
verwacht dat hij verwondingen oploopt als gevolg van een veiligheidsketting die ten
onrechte niet is weggehaald.
Ook in deze laatste situatie komt betekenis toe aan de eigen verantwoordelijkheid
van de sportbeoefenaar. De marathonloper die het open kelderluik duidelijk kan zien op
het parcours, maar het luik niet ontwijkt en daardoor letselschade oploopt valt een verwijt
te maken. Hij heeft de plicht zijn eigen belangen te behartigen.156 Het feit dat dat het luik
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daar niet hoort te zijn, zorgt er in dit geval voor dat de eigen verantwoordelijkheid van
de marathonloper moet worden geplaatst binnen de eigen schuld in de zin van artikel
6:101 BW. De marathonorganisator heeft immers diens zorgplicht geschonden. Er mocht
worden verwacht dat hij zorg zou dragen voor een veilig parcours. Het verwijtbare gedrag
van de marathonloper is echter wel van invloed op de omvang van de aansprakelijkheid
van de marathonorganisator. Er is dan sprake secondary assumption of risk.157
Omdat organisatoren minder betrokken zijn bij de daadwerkelijke beoefening van
de sport zelf, komt minder belang toe aan het tweede element van de zorgplicht. Van
begeleiding is immers geen sprake meer. Op dit punt zou ik dan ook geen vergaande
zorgplicht voor organisatoren willen aannemen. Van de organisator kan hoogstens nog
worden verwacht dat deze de amateursporter waarschuwt voor en inzicht verschaft in de
aard van de sportactiviteit en de inherent daaraan verbonden risico’s, voor zover het
redelijkerwijs kenbare risico’s betreft. Ter illustratie: in 2002 liep een cricketer in Australië
ernstig letsel op, omdat hij een bal in zijn oog kreeg. De sporthal was niet aansprakelijk.
Het risico op het krijgen van een bal in het gezicht was dusdanig ‘obvious’ dat de sporthal
niet gehouden was om daarvoor te waarschuwen noch een helm te verstrekken. Callinan
J:
“[I]ndoor cricket involve[s] (...) risks (...). Played as it was, with a semi-flexible
ball and a bat with which to hit it as hard as possible, it gives rise to an obvious
risk that a ball might strike an eye. Any assertion to the contrary is simply
untenable. Any person could not be other than aware of that particular risk (…).
Sports injuries and duties of care owed by those involved in sport simply cannot
be approached in the same way as non-recreational (…) activities. [This] is
sufficient to dispose of the [player’s] argument that the [organiser] should have
warned [him] of the risk, which was realised, of injury to his eyes. (…) [Because]
of the ultimate objective of most sports, of the achievement of physical superiority
or domination of one form or another by one person or team over another, (…)
organisers of sport will rarely (…) be obliged to warn participants that they might
be hurt if they choose to play the game.” 158
Van een volwassen sporter mag dus worden verwacht dat hij weet en rekenschap geeft
van redelijkerwijs kenbare risico’s. Ook dat is onderdeel van het beoefenen van sport. De
evenementorganisator zou de sportbeoefenaar daar niet nog eens extra op moeten
hoeven wijzen en evenmin andere maatregelen hoeven treffen. Het is de eigen
verantwoordelijkheid van de autonome sporter om bij redelijkerwijs kenbare risico’s zo
veel als mogelijk is zélf zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid. Men mag ervan uitgaan
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dat hij hiertoe ook in staat is.159 Laat de autonome sportbeoefenaar dit na, dan is vanwege
de primary assumption of risk geen plaats voor de conclusie dat de organisator een
zorgplicht heeft geschonden.160
5.2.2

Doorwerking van de aard en cultuur van de betreffende sport

Voor de vraag of het risico op letselschade voor de sportbeoefenaar redelijkerwijs kenbaar
was, komt mede belang toe aan de aard en cultuur van de betreffende sport. Het is
bijvoorbeeld een feit van algemene bekendheid dat paragliden een sport is met een
inherent gevaar op letselschade.161 Sportbeoefenaars zullen zelf moeten afwegen of zij
dit gevaar willen lopen. Deelname is dan op eigen verantwoordelijkheid.
Ook als risico’s niet direct volgen uit de aard van de sport, kan de cultuur van de
sport met zich meebrengen dat het risico toch als inherent aan de sportbeoefening moet
worden gezien. Indien het nemen van veel risico bijvoorbeeld onderdeel is van de cultuur
van de sport, dan kan letselschade als gevolg van die cultuur niet worden toegerekend
aan de organisator van het evenement. Zo kwam in Caldwell v Maguire een jockey tijdens
een paardenrace ernstig ten val, omdat twee andere jockeys op bijzonder riskante wijze
reden en daarmee de spelregels overtraden.162 Desondanks werd geen aansprakelijkheid
aangenomen, omdat dergelijk riskant rijgedrag een integraal onderdeel van de cultuur
van de paardenracesport vormt. Het risico op letselschade als gevolg van extreem riskant
rijgedrag werd daarom aangenomen inherent te zijn aan de sportbeoefening. Door
deelname neemt de jockey dit risico ‘op de koop toe’.163 In vergelijkbare zin plaatst Van
Kleef dan ook terecht haar kanttekens bij de vraag of de uitkomst van het Skeeler-arrest
hetzelfde zou zijn als het om een schaatsongeluk was gegaan. In tegenstelling tot de
skeelersport, is in de schaatssport het dragen van een helm immers geen gewoonte. Ook
niet onder beginnende schaatsers.164

5.3

Een herziene rol van de eigen verantwoordelijkheid van autonome
sporterbeoefenaars bij de contractuele uitsluiting van aansprakelijkheid
voor letselschade door organisatoren van sportevenementen

Organisatoren van sportevenementen kunnen aansprakelijkheid voor letselschade
momenteel vrijwel nooit succesvol contractueel uitsluiten in algemene voorwaarden.
Dergelijke bedingen worden vermoed onredelijk bezwarend te zijn op grond van artikel
6:237(f) BW. De ratio hierachter is dat amateurdeelnemers aan sportevenementen een
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informatieachterstand hebben en een zwakkere onderhandelingspositie innemen ten
opzichte van organisatoren van sportevenementen.
In het vierde hoofdstuk heb ik betoogd dat dit niet langer opgaat en dat de visie
van sommige auteurs, dat organisatoren van sportevenementen letselschade nimmer in
algemene voorwaarden mogen uitsluiten, onjuist is. 165 Dit strookt ook beter met het
systeem van artikel 6:233(a) BW. In tegenstelling tot het Verenigd Koninkrijk heeft de
Nederlandse wetgever contractuele uitsluiting van aansprakelijkheid immers niet volledig
willen verbieden. 166 Hij heeft consumenten slechts bewijsrechtelijk tegemoet willen
komen.167 De vrijheid om te kunnen contracteren is een van de belangrijkste uitingen van
menselijke autonomie. 168 Voor een vergaande paternalistische beschermingspositie is
slechts plaats, indien het overwicht van de ene partij de partijautonomie van de ander
illusoir maakt. 169 Hiervan is echter geen sprake.

5.3.1

De eisen aan de ontkrachting van het vermoeden van artikel 6:237(f) BW zijn te
streng

Uit de rechtspraak en literatuur volgt dat aan de weerlegging van het vermoeden van
artikel 6:237 sub f BW zeer hoge eisen moeten gesteld worden, indien het beding beoogt
letselschade te exonereren. 170 Jongeneel betoogt zelfs dat een dergelijke exoneratie
slechts aanvaardbaar is, als het gaat om een afzonderlijk beding (dus niet in algemene
voorwaarden), dat heel nadrukkelijk onder de aandacht van de wederpartij wordt
gebracht en waarin deze wederpartij in het volste besef de risico’s op zich neemt.171
Hiermee ben ik het oneens. Deze eisen zijn te streng. De gelijkwaardiger
verhouding tussen sportbeoefenaar en organisator moet zich vertalen in een verlaging
van de eisen die worden gesteld aan de ontkrachting van het vermoeden dat het beding
onredelijk bezwarend is. Om beter recht te doen aan de maatschappelijke werkelijkheid,
moet de toetsing van de weerlegging van het vermoeden van artikel 6:237(f) BW
uitgebalanceerd en genuanceerd de belangen van zowel de organisator van het
sportevenement, als de sportbeoefenaar in ogenschouw nemen.172 Opzet en grove schuld
kunnen daarbij nimmer worden uitgesloten.173
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Het belang van de evenementorganisator bestaat onder meer uit een vrees voor
aansprakelijkstelling en de wens om de financiële risico’s van de organisatie van het
sportevenement zo veel mogelijk te beperken.174 Een exoneratiebeding dat is opgenomen
in de algemene voorwaarden voor deelname plaatst daarom de financiële rekening van
de verwezenlijking van (inherente) risico’s op sportletsel bij de volwassen, autonome
sporter zelf. Waar het gaat om de aanvaardbaarheid van dergelijke bedingen, ligt het
belang van de sporter-consument met name in een adequate informatiepositie. De
sporter moet immers zelfstandig kunnen oordelen of hij de afwenteling van dit risico
acceptabel vindt. Om die afweging goed te kunnen maken, heeft de sportbeoefenaar
primair behoefte aan informatie over de risico’s die hij met de aanvaarding van het beding
op zich neemt. 175 Net zoals bij de vestiging van buitencontractuele aansprakelijkheid
hebben organisatoren van sportevenementen daarom een informatieplicht, die is beperkt
tot risico’s die niet redelijkerwijs kenbaar zijn voor de sportbeoefenaar. Zoals in het vierde
hoofdstuk bleek, heeft de autonome sportbeoefenaar immers ruime toegang tot (online)
informatie en maakt hij ook gebruik van deze toegang. Zodoende mag men verwachten
dat de autonome, volwassen sporter beschikt over een eigen kennis- en zorgniveau. Hij
heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid.176
Als toetsingsmaatstaf voor de aanvaardbaarheid van een exoneratiebeding voor
letselschade geldt of de organisator redelijkerwijs mocht verwachten dat de gelaedeerde
sportbeoefenaar de omvang en strekking van het exoneratiebeding kon begrijpen.
Daarvoor geldt de maatstaf van de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en
oplettende gemiddelde consument.177 Het gaat er uiteindelijk om dat de sporter in staat
is te kunnen inschatten op basis van álle relevante gegevens, waaronder (maar niet
beperkt tot) de informatie die is verschaft door de organisator, welke gevolgen de
exoneratie voor hem kan hebben.178 Organisatoren van sportevenementen mogen er dan
redelijkerwijs vanuit gaan dat de sportbeoefenaar met een dergelijk beding zou
instemmen, indien daar te goeder trouw over was onderhandeld. 179 Heeft de sporter
vervolgens de mogelijkheid gehad om adequaat te kunnen kennisnemen van het beding,
dan moet de weerlegging van het vermoeden van art. 6:237(f) BW slagen. Zeker als het
beding in duidelijke bewoordingen is opgesteld, en nauwkeurig en specifiek beschrijft
welke risico’s worden uitgesloten, welke juridische gevolgen het met zich meebrengt en
welke verplichtingen op de deelnemer rusten (zoals een voorbereidingsplicht en een
sportmedische keuring).180 Een geïnformeerde, autonome sportbeoefenaar hoeft dan niet
nog verder beschermd te worden, ook niet als de opgelopen letselschade ernstig is.181
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5.3.2

Toetsing aan alle omstandigheden van het geval. Aard van de sport kleurt mede
de aanvaardbaarheid van het beding.

Of een exoneratiebeding aanvaardbaar is moet verder worden getoetst aan alle relevante
omstandigheden van het geval.182 Hierbij zijn onder meer de aard van de sport, de kennis
van de sportbeoefenaar en diens eigen verantwoordelijkheid relevant.183 Het beding is
sneller aanvaardbaar, naarmate de inherente risico’s van de sport duidelijker kenbaar zijn
en de sporter beschikt over meer ervaring.
Ter illustratie wijs ik op een van de schaarse gevallen waarbij het beroep op het
exoneratiebeding wel standhield. De rechtbank Den Haag oordeelde in 2012 dat aan een
vliegschool een beroep op diens exoneratiebeding toekwam. Het vonnis is een
schoolvoorbeeld van een genuanceerde belangenafweging. De rechtbank keek daarbij
naar alle relevante omstandigheden van het geval en kwam daarbij tot de conclusie dat
de vlieger, ten eerste, voorafgaand aan de vlucht een inschrijfformulier had ondertekend
en toen kennis had genomen van de exoneratieclausule. Ten tweede, dat er geen sprake
was van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van de vliegschool. Ten derde, dat
het een feit van algemene bekendheid is dat paragliden een sport is waaraan het inherent
gevaar op letselschade is verbonden. Ten vierde, dat de vliegschool een eenmanszaak
was, die zich ten tijde van het ongeval niet kon verzekeren. Hoewel het personeel van
de vliegschool onjuiste instructies had gegeven, wees de rechtbank tenslotte nadrukkelijk
op de eigen verantwoordelijkheid van de vlieger om desondanks de juiste keuzes te
maken, met name omdat de vlieger ervaren was.184
5.3.3

Naar een apart exoneratieformulier?

De stelling van Jongeneel dat exoneratie voor letselschade slechts aanvaardbaar is, als
deze apart wordt voorgelegd aan de sportbeoefenaar en die middels ondertekening
nadrukkelijk toestemt in de exoneratie, 185 is (zoals zojuist betoogd) onjuist. Ook een
exoneratiebeding dat onderdeel vormt van algemene voorwaarden is aanvaardbaar. Toch
verdient het wellicht praktische aanbeveling voor organisatoren van sportevenementen,
om hun deelnemers een apart exoneratieformulier te laten ondertekenen, waarin
ondubbelzinnig en expliciet de risico’s van de betreffende sport, de gevolgen van de
exoneratie en de verplichtingen die op de sportbeoefenaar rusten worden beschreven.
De organisator kan daarmee aantonen dat de sporter (nadrukkelijk) is gewezen
op het exoneratiebeding en diens gevolgen. Hij heeft dan ruimschoots voldaan aan zijn
informatieplicht. De sportbeoefenaar hoeft voorts niet de gehele algemene voorwaarden
door te spitten, maar kan op eenvoudige wijze, adequaat kennisnemen van de exoneratie.
De sportbeoefenaar heeft dan in het volste besef, de eigen autonome keuze gemaakt om

182

HR 19 mei 1967, ECLI:NL:HR:1967:AC4745, NJ 1967/261, m.nt. G.J. Scholten (Saladin/HBU). Vgl.
Jongeneel 2017, p. 388 e.v.
183
Van Kleef 2010, p. 9-10.
184
Rb. ’s-Gravenhage 29 februari 2012, NJF 2012/216 (Ongeval Paragliding), ro. 4.3-4.13. Vgl. rb.
Rotterdam 27 januari 2000, ECLI:NL:RBROT:2000:AJ3317, S&S 2002/68 (Droog / Paragliding Holland).
185
Jongeneel 2017, p. 398.
34

de afwenteling van het risico op hemzelf te accepteren. Aan hem komt zeker in dat geval
geen bescherming toe.186
5.4

Conclusie

De strenge zorgvuldigheidsnorm die rust op evenementorganisatoren doet onvoldoende
recht aan de hedendaagse horizontale verhouding tussen sportbeoefenaar en organisatie.
Van de sportbeoefenaar mag meer worden verwacht dat nu het geval is. Het gaat erom
dat beide partijen de zorgvuldigheid in acht nemen die redelijkerwijs van hen mag worden
verwacht, gelet op onder meer de aard en gewoonten van de sport, de hoedanigheid en
rol van partijen, de ervaring en kennispositie van de sporter en overige omstandigheden
van het geval (zoals weersomstandigheden). De bijzondere sportcontext kleurt daarbij
de zorgvuldigheidsnorm waaraan het gedrag van organisatoren van sportevenementen
wordt getoetst, op vergelijkbare wijze als tussen sporters onderling. Daarmee worden de
gedragingen van de relevante partijen, organisator én sportbeoefenaar, op evenwichtiger
wijze verdisconteerd.
Door de maatschappelijke ontwikkelingen is tevens de inhoud van de zorgplicht
gewijzigd. Van organisatoren van sportevenementen mag primair worden verwacht dat
zij zorg dragen voor een veilige en deugdelijke sportomgeving. Dit strookt ook met de
meer

ondersteunende

rol

die

organisatoren

tegenwoordig

vervullen.

Loopt

een

sportbeoefenaar letselschade op als gevolg van gebreken aan de sportfaciliteiten, dan zal
de organisator in de regel aansprakelijk zijn omdat hij dan diens zorgplicht heeft
geschonden. De sporter heeft desondanks een eigen verantwoordelijkheid om schade
vermijdend gedrag te vertonen. Verzuimt hij dit te doen, dan kan de omvang van de
schadevergoedingsplicht van de organisator worden verminderd op grond van artikel
6:101 BW (secondary assumption of risk).
Op organisatoren rust geen vergaande zorgvuldigheidsnorm tot het voorkomen
van letselschade die het gevolg is van inherent aan de sportbeoefening verbonden risico’s.
Sportbeoefening wordt gekenmerkt door het nemen van risico door de beoefenaren. Zij
kunnen dit risico redelijkerwijs verwachten en nemen met hun deelname de kans op de
verwezenlijking van dit risico op de koop toe. Op de organisator rust slechts een
informatieplicht. Hij moet de sporter inzicht bieden in de aard en inherente risico’s van
de betreffende sport, zodat deze de keuze kan maken om wel of niet te willen deelnemen.
Van een volwassen sporter mag echter worden verwacht dat hij weet en rekenschap geeft
van redelijkerwijs kenbare risico’s. De organisator is niet verplicht de sportbeoefenaar
daarop te wijzen en evenmin andere maatregelen te treffen. Of een risico redelijkerwijs
kenbaar is, hangt onder meer af van de aard en cultuur van de betreffende sport. Het is
de eigen verantwoordelijkheid van de autonome sporter om bij redelijkerwijs kenbare
risico’s zo veel als mogelijk is zélf zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid. Laat de
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autonome sportbeoefenaar dit na, dan rust op de organisator geen zorgplicht (primary
assumption of risk).
De gelijkwaardiger verhouding tussen sportbeoefenaar en organisator moet zich
tevens vertalen in een verlaging van de eisen die worden gesteld, aan de ontkrachting
van het vermoeden dat een exoneratiebeding waarin aansprakelijkheid voor letselschade
wordt uitgesloten in algemene voorwaarden onredelijk bezwarend is. Indien de sporter
de mogelijkheid heeft om adequaat te kunnen kennisnemen van het beding, dan moet de
weerlegging van het vermoeden van art. 6:237(f) BW slagen. Te meer als het beding
ondubbelzinnig is, nauwkeurig en specifiek beschrijft welke risico’s worden uitgesloten,
welke verplichtingen op de deelnemer rusten en welke juridische gevolgen het beding
met zich meebrengt. Het verdient wellicht de praktische aanbeveling dat organisatoren
deelnemers een apart formulier laten ondertekenen. Zij kunnen daarmee aantonen dat
deelnemers adequaat kennis hebben kunnen nemen van (de strekking) van het beding
en bewust toestemmen in de exoneratie. Een geïnformeerde, autonome sportbeoefenaar
hoeft dan niet nog verder beschermd te worden, ook niet als de opgelopen letselschade
ernstig is. Deelname aan een sportevenement is dan echt op eigen verantwoordelijkheid.
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6

CONCLUSIE

In deze scriptie heb ik onderzocht of bij aansprakelijkstelling van organisatoren van
sportevenementen voor letselschade, een grotere rol moet toekomen aan de eigen
verantwoordelijkheid van amateurdeelnemers aan deze evenementen, en zo ja op welke
wijze. Hierbij zijn recente maatschappelijke ontwikkelingen als uitgangspunt genomen.
6.1

De wijze van sportbeoefening en de verhouding tussen organisatoren
van sportevenementen en sportbeoefenaren is wezenlijk veranderd

In mijn onderzoek naar recente maatschappelijke ontwikkelingen op sportgebied, heb ik
geconcludeerd dat in Nederland sport steeds individualistischer en autonomer wordt
beoefend. Amateursporters zijn zich als kritische consumenten gaan gedragen die hun
sportbeoefening informeel, in ongeorganiseerd verband, en vrij willen kunnen invullen.
Sportevenementen zijn door hun laagdrempelige karakter daarom steeds populairder en
sporters gebruiken hun deelname aan sportevenementen om zich te onderscheiden en te
identificeren. De wens tot vrije sportbeoefening wordt mede gefaciliteerd door de
opkomst van technologische (digitale) ontwikkelingen, zoals virtuele coaches en apps.
Organisatoren vervullen de behoefte van de sporter-consument door te voorzien in een
divers aanbod van laagdrempelige sportevenementen die voor de sportbeoefenaar een
‘beleving’ oplevert.
De opkomst van technologieën en de toenemende mate van ongeorganiseerd
sporten zorgt er echter voor dat sporters minder begeleiding ontvangen. Ook is er een
tendens om te participeren aan steeds extremere en intensievere evenementen, waaraan
vaak sporters deelnemen die zo’n inspanning niet gewend zijn. Deelnemers bereiden zich
daarnaast vaak onvoldoende voor op hun deelname. Deze combinatie van factoren leidt
ertoe dat het risico op letselschade ten gevolge van sportblessures bij deelname aan
sportevenementen groter is geworden.
De autonomere sportbenadering heeft er eveneens toe geleid dat de verhouding
tussen organisatoren van sportevenementen en sportbeoefenaars is veranderd. Deze
wordt traditioneel gezien als een verticale afhankelijkheids- en begeleidingsrelatie.
Sporterbeoefenaars worden daarbij gezien als de partij die binnen die verhouding een
zwakkere positie innemen, omdat wordt verondersteld dat zij beschikken over een
zwakkere onderhandelingspositie en een informatie-/kennisachterstand. Volgens de
heersende leer verdienen sporters daarom zowel in het aansprakelijkheidsrecht als in het
contractenrecht bescherming. De moderne sportbeoefenaar is echter een autonome,
kritische consument die vooraf informatie opzoekt, daar toegang toe heeft, en kan kiezen
uit een ruim en divers aanbod van sportevenementen. Organisatoren zijn daarnaast niet
meer betrokken bij de inhoudelijke sportbeoefening. Met de opkomst van de autonome
sporter is de verhouding tussen organisatoren van sportevenementen en deelnemers aan
deze evenementen daarom horizontaler geworden.
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6.2

De eigen verantwoordelijkheid van sportbeoefenaren moet een grotere
rol spelen bij de vestiging van buitencontractuele aansprakelijkheid;
van hen kan meer worden verwacht

Naar heersend aansprakelijkheidsrecht leidt de beschermingsgedachte ertoe, dat op
professionele organisatoren van sportevenementen een bijzondere, vergaande zorgplicht
voor de veiligheid van deelnemers rust. Deze wordt geacht te bestaan uit zowel een
occupiers liability, waarbij de organisator van het evenement zorg moet dragen voor een
veilige sportomgeving, als een begeleidings- en waarschuwingsplicht. Het is aan de
organisator om potentiële, voorzienbare risico’s zo veel als mogelijk te beperken en te
voorkomen. Voor zover het nemen van (fysieke) veiligheidsmaatregelen niet mogelijk is,
moet de organisator de deelnemer in staat stellen om te handelen op basis van een juiste
risicoperceptie, door de sporter indringend te waarschuwen voor potentiële risico’s. Deze
waarschuwing moet dusdanig indringend zijn, dat deze het gewenste effect kan sorteren.
Laat de organisator dit na, dan wordt causaal verband tussen de letselschade en de
normschending verondersteld, waarbij ook letsel dat buiten de normale lijn der
verwachtingen ligt wordt toegerekend. Organisatoren zijn daardoor snel aansprakelijk.
Dat sportbeoefening wordt gekenmerkt door het nemen van risico, en het zoeken van
uitdaging en competitie doet hier niet aan af. Het aan sportbeoefening inherente risico
wordt geacht voor rekening van de organisatoren van sportevenementen te komen. Naar
heersend

recht

heeft

de

eigen

verantwoordelijkheid

van

de

deelnemers

aan

sportevenementen daarmee weinig tot geen betekenis in de vestigingsfase van delictuele,
buitencontractuele aansprakelijkheid. Het eigen gedrag van de sporter speelt slechts een
rol bij de vraag of de omvang van de schadevergoedingsplicht moet worden verminderd
op grond van artikel 6:101 BW.
In het derde hoofdstuk verdedig ik de stelling dat de strenge zorgvuldigheidsnorm
die rust op evenementorganisatoren onvoldoende recht doet aan de hedendaagse
horizontale verhouding tussen sportbeoefenaar en organisatie. De rol van de eigen
verantwoordelijkheid van de autonome sportbeoefenaar moet daarom worden herzien.
Van de autonome sportbeoefenaar mag worden verwacht dat hij meer risico en
verantwoordelijkheid draagt dan nu het geval is. Er is immers geen sprake meer van een
verticale afhankelijkheids- en begeleidingsverhouding. Het gaat erom dat beide partijen
de zorgvuldigheid in acht nemen die redelijkerwijs van hen mag worden verwacht, gelet
op onder meer de aard en gewoonten van de sport, de hoedanigheid en rol van partijen,
de ervaring en kennispositie van de sporter en overige omstandigheden van het geval
(zoals weersomstandigheden). Daarbij is het primair de vraag of, vanwege het eigen
gedrag van de sporter, in de gegeven omstandigheden überhaupt een zorgplicht rustte
op de organisator. De sportcontext kleurt daarbij de zorgvuldigheidsnorm van artikel
6:162 BW op vergelijkbare wijze als tussen sporters onderling. Daarmee worden op
evenwichtiger wijze de gedragingen van alle relevante partijen, evenementorganisator én
sportbeoefenaar, verdisconteerd. Pas nadat sprake is van een geschonden zorgplicht
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komt betekenis toe aan de secundaire vraag of de omvang van de aansprakelijkheid moet
worden beperkt op grond van de eigen schuld van de sporter.
De maatschappelijke ontwikkelingen betekenen daarnaast dat de inhoud van de
zorgplicht van organisatoren van sportevenementen is gewijzigd. Van organisatoren mag
primair worden verwacht dat zij een veilige en deugdelijke sportomgeving verzorgen. Dit
strookt met de meer ondersteunende rol die organisatoren tegenwoordig vervullen. Loopt
een sportbeoefenaar letselschade op als gevolg van gebreken aan de sportfaciliteiten,
dan zal de organisator in de regel aansprakelijk zijn omdat hij dan zijn zorgplicht heeft
geschonden. De sporter heeft desondanks een eigen verantwoordelijkheid om schadevermijdend en schadebeperkend gedrag te vertonen. Laat hij dit na dan kan de omvang
van de schadevergoedingsplicht van de organisator worden verminderd op grond van
artikel 6:101 BW (secondary assumption of risk).
Op organisatoren rust geen vergaande zorgvuldigheidsnorm tot het voorkomen
van letselschade die het gevolg is van inherent aan de sportbeoefening verbonden risico’s.
Zij zijn immers niet meer betrokken bij de inhoudelijke sportbeoefening. Sportbeoefening
wordt gekenmerkt door het nemen van risico door de beoefenaren. De beoefenaren
kunnen dit risico redelijkerwijs verwachten en nemen met hun deelname de kans op de
verwezenlijking van dit risico op de koop toe. Op organisatoren van sportevenementen
rust slechts een informatieplicht. Zij moeten de sporter inzicht bieden in de aard en
inherente risico’s van de betreffende sport, zodat deze de autonome keuze kan maken
om wel of niet te willen deelnemen. Van een volwassen sporter mag echter worden
verwacht dat hij zich bewust is en rekenschap geeft van redelijkerwijs kenbare risico’s.
De organisator is niet verplicht de sportbeoefenaar daarop te wijzen en evenmin andere
maatregelen te treffen. Of een risico redelijkerwijs kenbaar is, hangt onder meer af van
de aard en cultuur van de betreffende sport. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de
autonome sporter om bij redelijkerwijs kenbare risico’s zo veel als mogelijk is zélf zorg te
dragen voor zijn eigen veiligheid. Hieronder valt ook een deugdelijke voorbereiding op
deelname. Laat de autonome sportbeoefenaar dit na, dan rust op de organisator in
beginsel geen zorgplicht (primary assumption of risk).
6.3

De eisen aan de weerlegging van het vermoeden van art. 6:237(f) BW
zijn te streng; sportbeoefenaren zijn autonomer dan verondersteld

De vermeende zwakkere positie van de sportbeoefenaar heeft er ook toe geleid dat
organisatoren van sportevenementen, aansprakelijkheid voor letselschade vrijwel niet
contractueel kunnen uitsluiten in algemene voorwaarden. Dergelijke exoneratiebedingen
worden vermoed onredelijk bezwarend te zijn op grond van artikel 6:237(f) jo 6:233(a)
BW. Aan de ontkrachting van dit vermoeden worden zeer hoge eisen gesteld.
In hoofdstuk vier heb ik geconcludeerd dat dit onvoldoende recht doet aan de
maatschappelijke werkelijkheid. De gerechtvaardigde belangen van organisatoren van
sportevenementen worden daarnaast onvoldoende meegewogen. Er mag meer nadruk
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worden gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van de sporter. De sportbeoefenaar zal
zelfstandig moeten afwegen of de kans op verwezenlijking van het risico op letselschade
aanvaardbaar is. Is dit niet het geval, dan heeft hij de keus uit een ruim en divers aanbod
van andere sportevenementen waarvan hij de kans op verwezenlijking van het risico op
letselschade wel acceptabel vindt. De autonomie van de sportbeoefenaar is niet illusoir
indien hij daarmee voor een ‘take it or leave it’ keuze wordt gesteld.
In hoofdstuk vijf doe ik daarom de aanbeveling dat de gelijkwaardiger verhouding
tussen sportbeoefenaar en organisator zich moet vertalen in een verlaging van de eisen
die worden gesteld aan de ontkrachting van het vermoeden dat een exoneratiebeding in
algemene voorwaarden, waarin aansprakelijkheid voor letselschade wordt uitgesloten,
onredelijk bezwarend is. Als toetsingsmaatstaf voor de aanvaardbaarheid van een
exoneratiebeding voor letselschade geldt of de organisator redelijkerwijs mocht
verwachten dat de sportbeoefenaar de omvang en strekking van het exoneratiebeding
kon begrijpen. Van volwassen sporters mag daarbij worden verwacht dat zij beschikken
over een eigen kennis- en zorgniveau, en redelijkerwijs kenbare risico’s zelf kunnen
inschatten. Indien de sportbeoefenaar vervolgens adequaat heeft kunnen kennisnemen
van het beding, dan moet de weerlegging van het vermoeden van art. 6:237(f) BW
slagen. Zeker als het beding ondubbelzinnig is, en nauwkeurig en specifiek beschrijft
welke risico’s worden uitgesloten, welke verplichtingen op de deelnemer rusten en welke
juridische gevolgen het beding met zich meebrengt.
Met oog hierop verdient het de praktische aanbeveling voor organisatoren van
sportevenementen om hun deelnemers voorafgaand aan het evenement een apart
formulier te laten ondertekenen. Zij kunnen daarmee aantonen dat deelnemers adequaat
kennis hebben kunnen nemen van (de strekking) van het beding en in volle bewustzijn
toestemmen in de exoneratie. Een geïnformeerde, autonome sportbeoefenaar hoeft
vervolgens niet nog verder beschermd te worden. Ook niet als de opgelopen letselschade
ernstig is. Deelname is dan echt voor eigen rekening en risico.
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