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Essentie

Onrechtmatige daad. Natrappen bij voetbal. Risico-aanvaarding. Eigen schuld.

Samenvatting

De vraag of de deelnemer aan een sport als voetbal onrechtmatig heeft gehandeld door een gedraging waardoor aan een
andere deelnemer letsel is toegebracht moet minder spoedig bevestigend worden beantwoord dan wanneer die gedraging
niet in het kader van de sportbeoefening zou hebben plaatsgevonden. De deelnemers aan een sport als voetballen hebben
tot op zekere hoogte gevaarlijke gedragingen waartoe het spel uitlokt over en weer van elkaar te verwachten, terwijl
gedragingen die een overeenkomstig gevaar in het leven roepen, buiten het kader van de sport door de deelnemers aan het
maatschappelijk verkeer als regel niet van elkaar behoeven te worden verwacht en mede daarom veelal niet aanvaardbaar
zijn.
Niet reeds het enkele overtreden van de spelregels, waaronder regels ter bescherming van de veiligheid van de spelers, is
onrechtmatig. Wel is de overtreding van een spelregel een factor die meeweegt bij de beoordeling van de onrechtmatigheid.
Noch in het oude recht, noch in het huidige is er behoefte aan een afzonderlijke rechtsfiguur ‘risico-aanvaarding’ in de zin
van een rechtvaardigingsgrond van eigen aard die de onrechtmatigheid van een gedraging en daarmee ook de
aansprakelijkheid opheft. Hetgeen men daarmee beoogt te bereiken gaat immers, naar gelang van de aard van het geval,
volledig op in enerzijds de vraag of de gedraging in de gegeven omstandigheden jegens de benadeelde als onrechtmatig
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kan worden aangemerkt en anderzijds die of aan de benadeelde omstandigheden kunnen worden toegerekend die
aanleiding kunnen zijn (niet alleen tot een vermindering maar ook) tot een vervallen van de vergoedingsplicht naar de
maatstaf van art. 6:101 BW, zoals deze ook naar huidig recht toegepast pleegt te worden.[1]

Partij(en)

Ronald Dekker, te Assen, eiser tot cassatie, adv. mr. H.P. Utermark,
tegen
Thomas van der Heide, te Drachten, verweerder in cassatie, adv. mr. E. van Staden ten Brink.

Voorgaande uitspraak

Hof:
(…)

2

Met betrekking tot grieven I en II

2.1

Deze grieven betreffen de bewijswaardering door de rechtbank.
De grieven lenen zich voor gezamenlijke behandeling.

2.2

Het hof is met de rechtbank van oordeel dat door de inhoud van de verklaringen afgelegd door de getuigen Mast, Franchi,
Posthumus en Bauer met voldoende mate van zekerheid is komen vast te staan dat Dekker op 14 okt. 1984 tijdens de
wedstrijd tussen Achilles 94 en Drachten 2 Van der Heide heeft geschopt op een moment dat laatstbedoelde niet meer in
het bezit van de bal was.

2.3

De verklaringen van de door Dekker voorgebrachte getuigen Poelstra, Postema en Prakken, inhoudende dat Van der Heide
niet door Dekker is geraakt, worden van minder gewicht geacht dan de verklaringen van de sub 2.2 genoemde getuigen, die
immers positief en stellig verklaren de bewuste schop te hebben gezien. Ook het feit dat de scheidsrechter, van wie een
hoge mate van objectiviteit mag worden verwacht, omtrent het gebeurde destijds heeft gerapporteerd en als getuige deze
waarneming bevestigt, legt extra gewicht in de schaal.

2.4

Dekker heeft in appel geen nader bewijs aangeboden.

2.5

De grieven zijn tevergeefs voorgesteld.

3

Met betrekking tot grief III

3.1

Deze grief richt zich tegen het — impliciete — oordeel van de rechtbank dat Dekkers handeling een onrechtmatige daad
jegens Van der Heide oplevert.

3.2

De bewezen geachte gedraging van Dekker viel buiten de regels van het spel — zie ook het rapport van de scheidsrechter
— en/of was abnormaal gevaarlijk gelet op het — bij voetballers bekende — risico van knieletsel bij het in aanraking komen
van een knie met een hard voorwerp.

3.3

Dekker heeft derhalve onrechtmatig jegens Van der Heide gehandeld en aan Dekker kan deze onrechtmatige daad worden
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toegerekend.

3.4

De grief faalt.

4

Met betrekking tot grief IV

4.1

Deze grief strekt ten betoge dat Van der Heide door aan de voetbalwedstrijd mee te doen het risico van een dergelijke
misdraging — als ten aanzien van Dekker bewezen geacht — heeft aanvaard.

4.2

Risico-aanvaarding in de zin van verval van aansprakelijkheid voor de in beginsel aansprakelijke partij is moeilijk als een
aparte rechtsfiguur in het rechtssysteem in te passen. Eigen schuld is aanwezig wanneer de schade mede het gevolg is van
een omstandigheid die aan de benadeelde kan worden toegerekend. Het hof zal bedoeld verweer van Dekker mede in deze
zin opvatten.

4.3

Het enkele feit dat Van der Heide deelnam aan een voetbalwedstrijd, terwijl het (hem) bekend was dat er spelers zijn die
dergelijke schoppen uitdelen, leidt nog niet tot de conclusie dat Dekker niet of slechts ten dele jegens Van der Heide
aansprakelijk is.

4.4

Een voetbalspeler mag van de andere spelers op het veld verwachten dat zij geen onnodig gevaar voor blessures
veroorzaken.

4.5

De grief is ongegrond.

5

(…)

6

De slotsom

6.1

De grieven treffen geen doel. Het vonnis waarvan beroep moet worden bekrachtigd. (enz.)

Cassatiemiddel:
Schending van het recht en/of verzuim van vormen, waarvan de niet-inachtneming met nietigheid wordt bedreigd, doordat
het hof in het bestreden arrest, waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast beschouwd moet worden, heeft overwogen
en beslist als daarin is weergegeven, zulks om een of meer van de volgende — in onderling verband en samenhang te
beschouwen — redenen:

1

In r.o. 3.2 kwalificeert het hof de onder 2 van het arrest van het hof bewezen geachte gedraging van Dekker als 'abnormaal
gevaarlijk gelet op het — bij voetballers bekende — risico van knieletsel bij het in aanraking komen van een knie met een
hard voorwerp'. Het aanmerken van de gedraging als abnormaal gevaarlijk, is een niet naar de eisen van de wet
gemotiveerd oordeel. Immers, tijdens een voetbalwedstrijd, ook waarvan i.c. sprake was, kan een knie van een speler onder
tal van omstandigheden en op vele wijzen met een hard voorwerp in aanraking komen met telkens, althans als regel, het
risico van knieletsel. Zo'n aanraking is derhalve telkens, althans als regel, gevaarlijk. Het is niet duidelijk waarom de
aanraking i.c. van de knie van Van der Heide met de voet van Dekker vergeleken met andere gevallen van aanraking van
de knie met een hard voorwerp uit hoofde van aanraking van een knie met een hard voorwerp abnormaal gevaarlijk is
geweest. Het hof had zich hier nader moeten verklaren.
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2

In r.o. 3.3 oordeelt het hof de gedraging van Dekker onrechtmatig jegens Van der Heide, daarbij voortbordurend op de
vaststelling in r.o. 3.2 dat deze gedraging buiten de regels van het spel viel en/of abnormaal gevaarlijk was. 's Hofs oordeel
is onvoldoende gemotiveerd en verder ook onjuist.
a. Het is niet duidelijk of het hof tot onrechtmatigheid concludeert omdat het de gedraging tenslotte buiten de regels

van het spel gelegen acht of abnormaal gevaarlijk vindt, dan wel omdat de gedraging aan beide kwalificaties
voldoet. Deze onduidelijkheid is het gevolg van het feit dat het hof door het gebruik van de woorden 'en/of' in de
tweede zin van r.o. 3.2 niet voldoende aangeeft hoe het de gedraging van Dekker tenslotte heeft opgevat.
Daardoor is onzeker waarop het onrechtmatigheidsoordeel in r.o. 3.3 tenslotte rust. Deze onduidelijkheid had het
hof niet mogen laten bestaan, omdat niet gezegd kan worden dat het voor het onrechtmatigheidsoordeel
onverschillig is of de gedraging van Dekker buiten de regels van het spel viel of abnormaal gevaarlijk was, dan
wel aan beide kwalificaties voldoet.

b. Het hof geeft verder blijk van een onjuiste rechtsopvatting, althans motiveert niet naar de eisen van de wet door
de gedraging van Dekker reeds onrechtmatig te achten op de grond, dat deze buiten de regels van het spel viel,
of op de grond, dat deze abnormaal gevaarlijk was in de zin als in r.o. 3.2 vermeld, dan wel op beide gronden
tezamen.

De gedraging in geschil vond plaats in het kader van een (competitie-) voetbalwedstrijd. De voetbalsport werd en wordt in
dat verband, ondanks het eraan inherente risico van letsel (mede als gevolg van overtreding van spelregels) met alle
schadelijke gevolgen van dien, op ruime schaal bedreven (en door toeschouwers bekeken); het was en is een populaire, op
zeer grote schaal beoefende sport. De beoefening ervan zal ernstig bemoeilijkt worden wanneer reeds het enkele
overtreden van de spelregels, die overigens niet opgesteld worden met het oog op de bepaling van civielrechtelijke
aansprakelijkheid voor schade, en/of het in het leven roepen van een gevaar als in r.o. 3.2 door het hof genoemd tot
civielrechtelijke aansprakelijkheid voor schade leidt. Daartoe bestaat te minder aanleiding, omdat de deelnemers aan een
voetbalwedstrijd als de onderhavige weten dat in zo'n wedstrijd spelregels worden overtreden, waardoor letsel kan ontstaan,
en gevaren als door het hof in r.o. 3.2 genoemd zich kunnen voordoen. Een en ander brengt mee, dat de aansprakelijkheid
voor schade in een geval als het onderhavige niet beoordeeld moet worden op basis van de zorgvuldigheid, die in het
gewone, normale verkeer jegens een ander betracht moet worden, maar op basis van een minder vergaande
zorgvuldigheid. Onrechtmatigheid zal als regel niet kunnen worden aangenomen in het geval de gedraging van een speler
tegenover een andere speler gelet op de aard van de voetbalsport, waaronder mede begrepen de wijze waarop deze pleegt
te worden beoefend, en de verdere omstandigheden van het geval bepaaldelijk niet kan worden aanvaard.
De omstandigheden, waarvan het hof is uitgegaan, laten het oordeel, dat Dekker zich jegens Van der Heide onrechtmatig
heeft gedragen, nog niet toe. Om te kunnen beoordelen of er wel of niet sprake is geweest van onrechtmatig handelen van
Dekker tegenover Van der Heide had meer moeten komen vaststaan omtrent de omstandigheden waaronder de in geschil
zijnde gedraging van Dekker heeft plaatsgevonden: was er bijv. sprake van een ongelukkige samenloop van
omstandigheden of van een ondeskundig uitgevoerde manoeuvre of van een door de hitte van de strijd opgeroepen
gedraging of was er aan de zijde van Dekker sprake van opzet of grove schuld? Door kennelijk van oordeel te zijn dat de
gedraging van Dekker reeds onrechtmatig kan worden geoordeeld los van begeleidende omstandigheden als hierboven
genoemd, geeft het hof blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Althans, wanneer het hof beoogd heeft met de door hem
aangehouden en met zoveel woorden genoemde omstandigheden de nadere feitelijke achtergrond van het
schadegebeuren aan te geven dan is 's hofs oordeel onvoldoende gemotiveerd. Uit de zojuist bedoelde omstandigheden
blijkt de nadere feitelijke achtergrond van het gebeuren niet althans niet met voldoende zekerheid en duidelijkheid. 's Hofs
arrest verschaft die zekerheid en duidelijkheid ook niet (voldoende) anderszins.

3

In r.o. 4.2 oordeelt het hof, dat 'risico-aanvaarding' in de zin van verval van aansprakelijkheid voor de in beginsel
aansprakelijke partij moeilijk als een aparte rechtsfiguur in het rechtssysteem is in te passen. Het hof onderzoekt vervolgens
of er sprake is van eigen schuld bij Van der Heide.
Een en ander is aldus te verstaan, dat naar het oordeel van het hof 'risico-aanvaarding' naar geldend recht geen eigen
rechtsfiguur is met eigen rechtsgevolgen. Hiermee geeft het hof blijk van een onjuiste rechtsopvatting. In het geldend recht
komt aan 'risico-aanvaarding' een eigen plaats met eigen rechtsgevolgen toe, nl. als zijnde een omstandigheid, die de
onrechtmatigheid van een gedraging opheft en algeheel verval van aansprakelijkheid meebrengt. Door dit te miskennen,
heeft het hof ten onrechte geen onderzoek gedaan naar 'risico-aanvaarding' door Van der Heide in het onderhavige geval.

4

In r.o. 4.3 overweegt het hof 'dat Van der Heide deelnam aan een voetbalwedstrijd, terwijl het (hem) bekend was dat er
spelers zijn die dergelijke schoppen uitdelen'. In r.o. 4.4 merkt het hof op: 'een voetbalspeler mag van de andere spelers op
het veld verwachten dat zij geen onnodig gevaar voor blessures veroorzaken'. 's Hofs gedachtengang in de r.o. 4.3 en 4.4 is
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niet duidelijk, zodat de afwijzing van de eigen schuld bij Van der Heide niet als goed onderbouwd kan worden aangemerkt.
In r.o. 4.4 spreekt het hof van 'een voetbalspeler' in het algemeen. Niet duidelijk is of het hof hieronder ook in concreto Van
der Heide begrijpt. Zo ja, dan laat de opmerking in r.o. 4.4 ten aanzien van Van der Heide zich niet goed met de geciteerde
overweging uit r.o. 4.3 verenigen, waar immers vastgesteld wordt dat het (hem, dat wil zeggen Van der Heide) bekend was
dat er spelers zijn die dergelijke schoppen uitdelen, en kan die opmerking om die reden de conclusie van afwezigheid van
eigen schuld niet dragen. Zo neen, dan kan de opmerking vanwege zijn te algemene karakter niet tot de slotsom voeren, dat
Van der Heide geen eigen schuld treft. Deze slotsom staat dan voorts op gespannen voet met de boven geciteerde
overweging uit r.o. 4.3.
Hoge Raad:
1. Het geding in feitelijke instanties

Verweerder in cassatie — verder te noemen Van der Heide — heeft bij exploot van 18 dec. 1986 eiser tot
cassatie — verder te noemen Dekker — gedagvaard voor de Rechtbank Assen en gevorderd Dekker te
veroordelen tot vergoeding van schade aan Van der Heide, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de
wet.
Nadat Dekker tegen de vordering verweer had gevoerd, heeft de rechtbank bij rolbeschikking van 3 maart 1987
een comparitie van partijen gelast en bij vonnis van april 1988 de vordering toegewezen.
Tegen dit vonnis heeft Dekker hoger beroep ingesteld bij het Hof Leeuwarden.
Bij arrest van 7 juni 1989 heeft het hof het bestreden vonnis bekrachtigd.
(…)

3. Beoordeling van het middel
3.1.
Het gaat in deze zaak, waarin Van der Heide van Dekker schadevergoeding vordert, om het volgende.
Tijdens een voetbalwedstrijd op 14 okt. 1984 tussen Achilles 94 en Drachten 2, waarbij Dekker bij Achilles en
Van der Heide bij Drachten speelde, is Van der Heide aan een knie gewond geraakt, terwijl Dekker zich in zijn
onmiddellijke nabijheid bevond. Bij medisch onderzoek werd op het bot aan de binnenkant van de knie een groot
defect geconstateerd met loshangende flarden en losse kraakbeenstukken.
In haar eindvonnis heeft de rechtbank op grond van de afgelegde getuigenverklaringen bewezen geacht dat
Dekker Van der Heide heeft geschopt. Vast is komen te staan, aldus de rechtbank, dat Dekker 'zich aan zgn.
'natrappen' heeft schuldig gemaakt'. De rechtbank heeft vervolgens geoordeeld dat Dekker zich jegens Van der
Heide aan een onrechtmatige daad schuldig heeft gemaakt en heeft de vordering toegewezen.
Het hof heeft de grieven I en II betreffende de bewijswaardering door de rechtbank verworpen. Het hof heeft
geoordeeld dat Dekker tijdens de wedstrijd Van der Heide 'heeft geschopt op een moment dat laatstbedoelde
niet meer in het bezit van de bal was'. In een en ander ligt besloten dat ook het hof — anders dan in de
schriftelijke toelichting van Dekker wordt verondersteld — hier een geval van 'natrappen' heeft gezien. Dat
strookt ook met 's hofs referte (in de r.o. 2.3 en 3.2) aan het rapport van de scheidsrechter, waarin het gebeurde
als volgt is weergegeven: 'zonder dat de bal in de buurt was legde R. Dekker zijn tegenstander neer ...'.
Het hof heeft vervolgens met betrekking tot grief III geoordeeld (r.o. 3.2) dat de 'bewezen geachte gedraging van
Dekker viel buiten de regels van het spel (…) en/of was abnormaal gevaarlijk gelet op het — bij voetballers
bekende — risico van knieletsel bij het in aanraking komen van een knie met een hard voorwerp'. Hiervan
uitgaande oordeelde het hof dat Dekker jegens Van der Heide onrechtmatig heeft gehandeld en dat dit aan
Dekker kan worden toegerekend. Na verwerping van grief IV betreffende 'risico-aanvaarding' en 'eigen schuld'
heeft het hof het vonnis van de rechtbank bekrachtigd.
De onderdelen 1 en 2 richten zich tegen 's hofs oordeel omtrent de onrechtmatigheid, de onderdelen 3 en 4
tegen de oordelen omtrent 'risico-aanvaarding' en 'eigen schuld'.
3.2.
Onderdeel 1 betoogt dat onvoldoende duidelijk is wat het hof in r.o. 3.2 bedoelt met zijn oordeel dat de gedraging
van Dekker abnormaal gevaarlijk was. Dit betoog faalt. Het hof brengt hiermede tot uitdrukking dat het hier niet
ging om het in het leven roepen van een gevaar dat eigen is aan een sport als voetballen, ook als deze volgens
de spelregels wordt gespeeld, en dat de deelnemers aan de sport over en weer van elkaar te verwachten
hebben, maar om een gevaar dat zich bij de voetbalsport, als zij normaal wordt beoefend, niet zal voordoen.
Onduidelijk is dit niet, zodat het onderdeel faalt.
Onderdeel 2a klaagt over onduidelijkheid veroorzaakt door gebruik van de term 'en/of' in r.o. 3.2 van het hof. Ook
deze klacht faalt. Het hof brengt met deze, inderdaad minder gelukkige, term tot uitdrukking dat het de
aanwezigheid aanneemt van beide in r.o. 3.2 genoemde elementen, nl. dat de gedraging van Dekker 'buiten de
regels van het spel' viel en dat die gedraging in voormelde zin 'abnormaal gevaarlijk' was.
3.3.
Uitgangspunt bij de behandeling van onderdeel 2b moet zijn dat de vraag of een deelnemer aan een sport als
voetballen onrechtmatig heeft gehandeld door een gedraging waardoor aan een andere deelnemer letsel is
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toegebracht, minder spoedig bevestigend moet worden beantwoord dan wanneer die gedraging niet in het kader
van de sportbeoefening zou hebben plaatsgevonden. De deelnemers aan een sport als voetballen hebben
immers tot op zekere hoogte gevaarlijke gedragingen waartoe het spel uitlokt over en weer van elkaar te
verwachten, terwijl gedragingen die een overeenkomstig gevaar in het leven roepen, buiten het kader van de
sport door de deelnemers aan het maatschappelijk verkeer als regel niet van elkaar behoeven te worden
verwacht en mede daarom veelal niet aanvaardbaar zijn. Kennelijk is ook het hof van deze maatstaf uitgegaan.
Voor zover het onderdeel van een andere maatstaf uitgaat, faalt het.
Bij het vorenstaande verdient opmerking dat niet reeds het enkele overtreden van de spelregels, waaronder
regels ter bescherming van de veiligheid van de spelers, onrechtmatig is. Wel is de overtreding van een
spelregel een factor die meeweegt bij de beoordeling van de onrechtmatigheid. Het hof heeft zulks evenwel niet
miskend. Het acht immers niet alleen mede relevant dat sprake is van een abnormaal gevaarlijke gedraging,
maar spreekt ook van een gedraging 'buiten de regels van het spel'. Daarmede brengt het, mede gelet op de
referte aan het rapport van de scheidsrechter, tot uitdrukking dat er geen sprake meer was van een situatie
waarin de beide betrokken spelers de bal aan het spelen waren en waarin juist het spel soms een ingrijpen van
een speler kan eisen, waarbij de kans op letsel niet uitgesloten kan worden. Voor zover het onderdeel ervan
uitgaat dat het hof heeft aangenomen dat reeds het enkele overtreden van de spelregels tot onrechtmatigheid
leidt, mist het derhalve feitelijke grondslag.
Ook overigens faalt het onderdeel. Het hof heeft, ervan uitgaande dat het schoppen door Dekker van Van der
Heide buiten de regels van het spel en abnormaal gevaarlijk was — verstaan als hiervoor weergegeven — met
juistheid geoordeeld dat deze gedraging van Dekker een onrechtmatige daad jegens Van der Heide oplevert, die
aan Dekker moet worden toegerekend. 's Hofs oordelen zijn voldoende gemotiveerd.
3.4.
Onderdeel 3 betoogt dat naar geldend recht 'aan 'risico-aanvaarding' een eigen plaats met eigen rechtsgevolgen
toe(-komt), nl. als zijnde een omstandigheid, die de onrechtmatigheid van een gedraging opheft en algeheel
verval van aansprakelijkheid meebrengt'. Dit betoog faalt. Noch in het huidige recht, noch in het NBW is er
behoefte aan een afzonderlijke rechtsfiguur 'risico-aanvaarding' in de zin van een rechtvaardigingsgrond van
eigen aard die de onrechtmatigheid van een gedraging en daarmee ook de aansprakelijkheid opheft. Hetgeen
men daarmee beoogt te bereiken gaat immers, naar gelang van de aard van het geval, volledig op in enerzijds
de vraag of de gedraging in de gegeven omstandigheden jegens de benadeelde als onrechtmatig kan worden
aangemerkt en anderzijds die of aan de benadeelde omstandigheden kunnen worden toegerekend die
aanleiding kunnen zijn (niet alleen tot een vermindering maar ook) tot een vervallen van de vergoedingsplicht
naar de maatstaf van art. 6:101 NBW, zoals deze ook naar huidig recht toegepast pleegt te worden. Klaarblijkelijk
is ook het hof hiervan uitgegaan, wanneer het in r.o. 4.2 overweegt: 'Risico-aanvaarding in de zin van
aansprakelijkheid voor de in beginsel aansprakelijke partij is moeilijk als een aparte rechtsfiguur in het
rechtssysteem in te passen'.
3.5.
Het hof heeft dan ook, na te hebben geoordeeld dat sprake was van een onrechtmatige daad, in zijn r.o. 4.2 en
4.3 terecht tot uitgangspunt genomen dat daarna nog diende te worden onderzocht of het letsel mede een
gevolg was van een omstandigheid die aan de benadeelde kan worden toegerekend, hetgeen tot een
vermindering of een geheel vervallen van de vergoedingsplicht kan leiden (art. 6:101 NBW). Dit uitgangspunt
wordt door onderdeel 4 niet bestreden, evenmin trouwens als 's hofs, eveneens juiste, oordeel dat 'het enkele feit
dat Van der Heide deelnam aan een voetbalwedstrijd, terwijl het (hem) bekend was dat er spelers zijn die
dergelijke schoppen uitdelen, (…) nog niet tot de conclusie (leidt) dat Dekker niet of slechts ten dele jegens Van
der Heide aansprakelijk is', bij welk oordeel het hof in aanmerking neemt (r.o. 4.4) dat 'een voetbalspeler (…) van
de andere spelers op het veld (mag) verwachten dat zij geen onnodig gevaar voor blessures veroorzaken'.
Onderdeel 4 betoogt slechts dat de r.o. 4.3 en 4.4 van het hof innerlijk tegenstrijdig zijn. Dit betoog faalt.
Bekendheid met het feit dat er spelers zijn die 'dergelijke schoppen' — schoppen als die van Dekker — uitdelen
en daarmede onnodig blessures veroorzaken, sluit immers niet uit dat een voetbalspeler ervan mag blijven
uitgaan dat de andere spelers op het veld zich behoorlijk zullen gedragen en niet onnodig blessures zullen
veroorzaken.

4. Beslissing
De Hoge Raad:
verwerpt het beroep;
veroordeelt Dekker in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Van der Heide
begroot op ƒ 456,30 aan verschotten en ƒ 2500 voor salaris.

Conclusie
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Conclusie

A-G Mr. Biegman-Hartogh

1.1

Op 14 okt. 1984 speelden partijen mee in een voetbalwedstrijd tussen Achilles 94 en Drachten 2, eiser tot cassatie Dekker
bij Achilles, verweerder Van der Heide bij Drachten. Tegen het eind van de tweede wedstrijdhelft is Van der Heide aan een
knie gewond geraakt terwijl Dekker zich in zijn onmiddellijke nabijheid bevond. Bij medisch onderzoek werd op het bot aan
de binnenkant van de knie een groot defect geconstateerd met loshangende flarden en losse kraakbeenstukken. Aldus de
door de rechtbank vastgestelde feiten, waarvan ook het hof (zie r.o. 1 van het arrest a quo) is uitgegaan.

1.2

Voorts heeft de rechtbank na getuigenverhoor bewezen geacht dat Dekker Van der Heide van achteren tegen zijn been
heeft geschopt terwijl deze de bal al had doorgespeeld. De rechtbank was van oordeel dat Dekker zich aldus aan
'natrappen' heeft schuldig gemaakt, en dat een dergelijke misdraging niet behoort tot de normale risico's die deelnemers
aan een voetbalwedstrijd geacht worden te hebben aanvaard. Nu dit schoppen aan Van der Heide schade heeft berokkend,
heeft zij Dekker veroordeeld tot betaling van schadevergoeding, op te maken bij staat.

1.3

Dekker heeft hoger beroep ingesteld, maar het hof heeft zijn grieven verworpen en het vonnis van de rechtbank
bekrachtigd.

1.4

In cassatie heeft Dekker een middel voorgedragen bestaande uit vier onderdelen. Van der Heide heeft verweer gevoerd.

2.1

Wanneer tijdens sport en spel een speler door toedoen van een ander letsel oploopt, doet zich de vraag voor, of er in zo'n
situatie: a. speciale regels gelden voor het aannemen van onrechtmatigheid van de gedraging van degene die aan een
andere speler letsel heeft toegebracht, en b. of er dan aan de zijde van de gekwetste speler sprake is van risico-
aanvaarding, (stilzwijgende) toestemming tot de gedraging, dan wel eigen schuld.

2.2

Wat betreft het sub a genoemde punt: als uitgangspunt dient te gelden dat in de genoemde situatie voor het aannemen van
onrechtmatigheid inderdaad zwaardere eisen moeten worden gesteld dan wanneer die gedraging niet in het kader van een
spelsituatie zou hebben plaatsgevonden, zie HR 19 okt. 1990, RvdW 1990, 180(NJ 1992, 621; red.). Tenzij het betreffende
spel zo gevaarlijk is dat het deelnemen eraan op zichzelf reeds een onrechtmatige daad jegens de medespelers zou kunnen
opleveren (een voorbeeld daarvan is wellicht Russisch roulette, of bepaalde snelheidswedstrijden op verkeerswegen), is het
toebrengen van letsel aan een medespeler pas onrechtmatig jegens hem indien de gedraging buiten de regels van het spel
valt of abnormaal gevaarlijk is, zie HR 25 nov. 1977, NJ 1978, 331. Onder de term 'buiten de regels van het spel' vallen m.i.
ook gedragingen in strijd met de regels van het spel, voor zover althans die regels de strekking hebben de spelers tegen
letsel te beschermen.

2.3

Wat betreft het aannemen van risico-aanvaarding, toestemming dan wel eigen schuld van de wederpartij: een en ander
komt uiteraard niet aan de orde als er geen onrechtmatigheid aan de zijde van de laedens wordt aangenomen. Maar indien
na toetsing aan de verzwaarde eisen die bij sport en spel gelden — 'buiten de regels van het spel of abnormaal gevaarlijk'
— wel onrechtmatigheid aanwezig wordt geacht, dan zal van een aanvaarding van het risico van, of toestemming voor een
dergelijk handelen door de gelaedeerde m.i. wel niet licht sprake zijn. Hoe laakbaarder en gevaarlijker het gedrag van de
laedens, des te minder zal de gelaedeerde zo'n gedrag hebben kunnen verwachten, laat staan er zijn toestemming aan
hebben gegeven.

2.4

Zie voor literatuur en rechtspraak over risico-aanvaarding in dit verband Onrechtmatige Daad I (C.H.M. Jansen), nrs. 216
e.v. en de conclusie OM sub 5.2 en 5.3 voor HR 21 okt. 1988, NJ 1989, 729, m.nt. CJHB, waaraan thans toe te voegen
Asser-Hartkamp 4–I, 1988, nrs. 454 e.v. en Jac. Hijma in zijn noot onder HR 12 okt. 1990, AA (1991) 4, p. 338 e.v. (het
arrest staat ook in RvdW 1990, 174(NJ 1992, 620; red.)). Evenals Rutten, Hartkamp en Brunner is ook Hijma van mening

Link: http://deeplinking.kluwer.nl/?param=0019E3AA&cpid=WKNL-LTR-Nav2
Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Wolters Kluwer Nederland B.V. of haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk
voorbehouden. Dit document is gegenereerd op 05-02-2022. Kijk voor meer informatie over de diensten van Wolters Kluwer op www.w
olterskluwer.nl

Pagina 7/10

http://deeplinking.kluwer.nl/?param=0019E3AA&cpid=WKNL-LTR-Nav2
http://www.wolterskluwer.nl
http://www.wolterskluwer.nl


dat risico-aanvaarding niet als een zelfstandige rechtsfiguur behoort te worden aangemerkt.

3.1

Onderdeel 1 van het middel acht onvoldoende gemotiveerd 's hofs oordeel dat de gedraging van Dekker abnormaal
gevaarlijk was, gelet op het risico van knieletsel bij het in aanraking komen van een knie met een hard voorwerp.

3.2

Waar het hof hier klaarblijkelijk in aanmerking heeft genomen dat de gedraging van Dekker heeft bestaan in het van
achteren tegen een been van Van der Heide schoppen — 'natrappen' —, tengevolge waarvan 'op het bot aan de binnenkant
van de knie een groot defect (is ontstaan) met loshangende flarden en losse kraakbeenstukken' (zie boven sub 1.1 en 1.2),
meen ik dat in het licht hiervan het hof niet tot nadere motivering was gehouden. Het onderdeel faalt dus.

4.1

Onderdeel 2a klaagt over onduidelijkheid van r.o. 3.2 van het arrest a quo, waarin het hof oordeelt dat de gedraging van
Dekker buiten de regels van het spel viel en/of abnormaal gevaarlijk was.

4.2

Naar mijn mening mist de klacht feitelijke grondslag: het hof acht beide omstandigheden aanwezig. Zie voor het abnormaal
gevaarlijke van het gedrag boven sub 3.2; en voor het buiten de regels van het spel vallen verwijst het hof, voor zover i.c.
nog nodig (r.o. 3.2: 'zie ook'), naar het rapport van de scheidsrechter. Vgl. Veegens-Korthals Altes-Groen, Cassatie, 1989,
nr. 159.

4.3

Voor zover onderdeel 2b de rechtsklacht inhoudt dat het hof een gedraging die buiten de regels van het spel valt of
abnormaal gevaarlijk is dan wel beide, niet zonder meer onrechtmatig had mogen achten, vindt het geen steun in het recht,
zie het boven sub 2.2 vermelde arrest van Uw Raad van 25 nov. 1977. (Terecht m.i. wijst de raadsman van Van der Heide
er op dat in de laatste volzin op p. 4 cassatiedagvaarding het woord 'niet' een keer te veel voorkomt; m.i. dient men in plaats
van het eerste 'niet' 'slechts' of 'alleen dan' te lezen.)

4.4

De in dit onderdeel aangevoerde motiveringsklacht faalt eveneens. Naar het mij voorkomt behoefden rechtbank en hof niet
meer vast te stellen omtrent de omstandigheden waaronder de gedraging van Dekker plaatsvond, dan dat het hier betrof
een natrappen met de geconstateerde gevolgen, terwijl Van der Heide de bal reeds had doorgespeeld. Aangezien een
zodanig natrappen opzet of tenminste grove schuld impliceert — de rechtbank noemde het een misdraging — kon er dan
ook geen sprake zijn van (slechts) een ongelukkige samenloop van omstandigheden, of van een ondeskundig uitgevoerde
manoeuvre dan wel van een door de hitte van de strijd opgeroepen gedraging, zoals namens Dekker betoogd.

5.1

De klacht in onderdeel 3 berust naar mijn mening op een minder nauwkeurige lezing van r.o. 4.2 van 's hofs arrest, zodat
het feitelijke grondslag mist, en wel in twee opzichten. Het hof heeft niet beslist dat 'risico-aanvaarding' geen eigen
rechtsfiguur is met eigen rechtsgevolgen, maar alleen dat 'risico-aanvaarding in de zin van verval van aansprakelijkheid
voor de in beginsel aansprakelijke partij' (waarmee het hof dus het rechtsgevolg aangeeft) 'moeilijk als een aparte
rechtsfiguur in het rechtssysteem (is) in te passen'. Overigens heeft Dekker er m.i. geen belang bij deze overweging te
bestrijden, aangezien de beslissing van het hof er niet op steunt.

5.2

Voorts heeft het hof het verweer van Dekker, dat alleen gegrond was op risico-aanvaarding, 'mede' opgevat in de zin van
eigen schuld (zie r.o. 4.2 in fine). Feitelijke grondslag mist dus de klacht dat het hof geen onderzoek heeft gedaan naar de
vraag van risico-aanvaarding. Ook uit hetgeen het hof in r.o. 4.3 en 4.4 overweegt blijkt trouwens dat het hof die vraag wel
degelijk heeft onderzocht.

6

Feitelijke grondslag ontbeert eveneens onderdeel 4, voor zover het klaagt over onduidelijkheid, althans tegenstrijdigheid van
r.o. 4.3 en 4.4. In r.o. 4.3 immers stelt het hof vast dat het Van der Heide bekend was, toen hij aan de voetbalwedstrijd
deelnam, dat er spelers zijn die dergelijke schoppen uitdelen; een constatering van concrete, feitelijke aard. Maar in r.o. 4.4
formuleert het hof een abstracte rechtsregel: een voetbalspeler — en waarom zou het hof Van der Heide niet mede onder
deze term begrijpen? — mag van de andere spelers verwachten dat zij geen onnodig gevaar voor blessures veroorzaken.
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Maar als men een dergelijke verwachting mag koesteren, betekent dat dat men het risico van onnodig geblesseerd raken
niet aanvaardt, en dat van eigen schuld geen sprake is.

7

Daar ik geen van de aangevoerde klachten gegrond acht, concludeer ik tot verwerping van het beroep met veroordeling van
Dekker in de kosten.

Noot

Auteur: C.J.H. Brunner

Noot

1

Anders dan in de arresten van 28 sept. en 12 okt. 1990, NJ 1992, 619 en 620, waarin de onrechtmatigheid van de
gedragingen van de (beschonken) autobestuurder waardoor een inzittende letsel opliep vaststond, gaat het bij letsel
ontstaan tijdens sport en spel vooreerst en vooral om de vraag of de speler die letsel veroorzaakte onrechtmatig handelde.
Veel sporten en sommige spelen zijn min of meer gevaarlijk, maar de beoefening daarvan is maatschappelijk aanvaard
omdat zij heilzaam zou zijn voor lichaam en geest.
Voor de meeste sporten zijn door de sportbonden maatregelen getroffen om ongelukken zoveel mogelijk te voorkomen. Een
belangrijke bijdrage tot voorkoming van ongevallen moeten de spelregels leveren en de handhaving daarvan tijdens de
wedstrijd.

2

Wanneer het spel volgens de regels is gespeeld en desondanks een speler wordt verwond is in letterlijke zin sprake van
een ongeluk, van een ongelukkige samenloop van omstandigheden, van toeval, waarvoor de feitelijke veroorzaker niet
aansprakelijk is. Voor de nevenschikking van overmacht en toeval (force majeure en cas fortuit) als oorzaken van een
gebeurtenis die schade teweegbrengt, maar waarvoor geen aansprakelijkheid bestaat, zie art. 1282 BW (oud) en art. 8:543
BW. Voor gevallen waarin letselschade aan toeval was te wijten zie ook HR 11 dec. 1986, NJ 1986, 780 (speelse duw) en
HR 11 dec. 1987, NJ 1988, 393 (duw bij bushalte). In ons recht is aan overmacht veel aandacht besteed, maar is de vraag
wanneer van toeval sprake is, onderbelicht gebleven. Toch gaat het bij sportletsel vaak om toeval, niet om overmacht.
Geringe letsels, zoals kneuzingen en schavingen zijn bij veel contactsporten onvermijdelijk en de spelers nemen die op de
koop toe. Wie die wil vermijden moet aan die sporten niet deelnemen. Zoals Cardoso eens opmerkte: ‘The timorous may
stay at home’. Dat in een enkel geval ook ernstig letsel kan ontstaan, is vaak aan toevallige omstandigheden te wijten. In het
tennisarrest overweegt de Hoge Raad dan ook terecht dat ‘de deelnemers aan het spel gedragingen waartoe het spel
uitlokt, waaronder onvermijdelijk van tijd tot tijd ook misslagen, over en weer van elkaar te verwachten hebben, terwijl een
dergelijke gedraging niet onzorgvuldig wordt op de enkele grond dat zij door een ongelukkige samenloop van
omstandigheden tot gevolg heeft dat een der deelnemers ernstig letsel oploopt’.
De grond waarom het veroorzaken van letsel bij sport en spel minder spoedig als onrechtmatig moet worden gekwalificeerd
dan buiten dat kader, is dat aan het bedrijven van nogal wat sporten en spelen inherent is, dat spelers onzacht met elkaar,
de bal of de grond in aanraking komen en dat het een ongelukkig toeval is wanneer daardoor ernstige letselschade ontstaat.
Maar daarmee is het sportveld nog geen vrijplaats voor het plegen van onrechtmatige daden. Het opzettelijk toebrengen van
letsel is uiteraard onrechtmatig. Veel moeilijker is het om aan te geven in welke andere gevallen aansprakelijkheid uit
onrechtmatige daad bestaat. Nodig lijkt daarvoor niet alleen dat de gedraging een groot gevaar voor letselschade oplevert,
maar bovendien dat zij onsportief, tegen de geest van het spel is en terecht de verontwaardiging van spelers en
toeschouwers oproept. De overtreding van de spelregels is dan niet een ‘gewone’ maar een ‘gemene’ overtreding. Wie die
begaat plaatst zich buiten de orde van het spel. In dergelijke gevallen zal de scheidsrechter hem een officiele waarschuwing
geven (gele kaart) of wegzenden (rode kaart).

3

In HR 25 nov. 1977, NJ 1978, 331 had de rechtbank voor onrechtmatigheid van de gedraging tijdens een spel van jongens
die met takken schermden, de eis gesteld dat de gedraging waardoor een deelnemer werd gewond ‘buiten de regels van
het spel viel of abnormaal gevaarlijk was’. Dat criterium is ook aangelegd door het hof in het voetbalarrest. De Hoge Raad
maakt duidelijk, dat het hof met de term ‘buiten de regels van het spel’ niet bedoelde ‘in strijd met de spelregels’, maar — zo
vat ik samen — vallend buiten de normale beoefening van het spel. Dat betekent dat ‘niet reeds het enkele overtreden van
de spelregels, waaronder regels ter bescherming van de veiligheid van de spelers, onrechtmatig is. Wel is de overtreding
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van een spelregel een factor die meeweegt bij de beoordeling van de onrechtmatigheid’. De overtreding van spelregels door
een gebrekkige techniek, door een verkeerde taxatie van de situatie of door overmatige inzet is praktisch onvermijdelijk. Zou
elke overtreding een onrechtmatige daad opleveren, dan zou de organisatie van wedstrijden en het deelnemen daaraan
ongeoorloofd zijn, wegens het grote aantal onrechtmatige daden dat voorzienbaar en onvermijdelijk daarbij wordt gepleegd.
Het kan dan ook geen verwondering wekken dat het oordeel van de Hoge Raad dat overtreding van de spelregels slechts
een factor is bij de beoordeling van de onrechtmatigheid aansluit bij de opvattingen in andere landen. Zie voor Duitsland
Scheffen, Zivilrechtliche Haftung im Sport, NJW 1990, p. 2658 e.v. en BGH 10 febr. 1976, NJW 1976, 957, BGH 16 maart
1976, NJB 1976, 2161; voor Belgie Cornelis, Sport en aansprakelijkheid in Sport en Recht (1986), p. 41 e.v. en dezelfde in
Beginselen van het Belgische buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, Deel I, (1989), nrs. 161 e.v., met uitvoerige
opgave van rechtspraak; voor de Common Law zie Rootes v. Shelton, HC Australia (1968), A.L.R. per Barwick C.J.: ‘By
engaging in a sport or pastime the participants may be held to have accepted risks which are inherent in that sport or
pastime: the tribunal of fact can make its own assessment of what the accepted risks are: but this does not eliminate all duty
of care of the one participant to the other. Whether or not such a duty arises, and if it does, its extent, must necessarily
depend in each case upon its own circumstances. In this connection, the rules of the game may constitute one of those
circumstances; but in my opinion, they are neither definitive of the existence nor of the extent of the duty; nor does their
breach or non-observance necessarily constitute a breach of any duty found to exist’. Met instemming aangehaald door L.J.
Donaldson M.R. in Condon v. Basi, CA (1985), WLR 1985, p. 866.

4

In het voetbalarrest verwerpt de Hoge Raad uitdrukkelijk de opvatting dat in ons recht behoefte bestaat aan een
afzonderlijke figuur ‘risico-aanvaarding’ in de zin van een rechtvaardigingsgrond van eigen aard die de onrechtmatigheid
van een gedraging en daarmee ook de aansprakelijkheid opheft. De Hoge Raad sluit zich daarmee aan bij de opvatting van
een toenemend aantal schrijvers, zo in ons land als elders. Zie mijn noot onder HR 12 okt. 1990, NJ 1992, 620. Dat aan die
figuur geen behoefte bestaat komt vooral doordat in de gevallen waarin de onrechtmatigheid van het gedrag van de
veroorzaker van de schade gegeven is, de figuur van de eigen schuld die leidt tot gedeeltelijke aansprakelijkheid meer recht
doet aan de omstandigheid dat aan beide partijen rechtens een verwijt kan worden gemaakt. Dan blijven nog de gevallen
over waarin beide partijen meedoen aan een activiteit die maatschappelijk aanvaard is en dus niet onrechtmatig, maar
waaraan risico's voor geringe schade, ook bij normaal gedrag van alle betrokkenen, inherent zijn (de oppervlakkige
kneuzingen en schavingen in contactsporten) en als het ongelukkig treft ook het risico van ernstige schade. Dan komen we,
oordeelt de Hoge Raad, uit met het oordeel dat jegens de gelaedeerde niet onrechtmatig is gehandeld. Maar, zou ik
zeggen, de grond waarom dan jegens de gelaedeerde niet onrechtmatig is gehandeld, is dat hij het hem bekende risico van
schade heeft aanvaard, dat risico op de koop toe heeft genomen, ook indien de ander onvoorzichtig en in strijd met de
spelregels heeft gehandeld. Want de mogelijkheid van die onvoorzichtigheid was inherent aan de gezamenlijke
onderneming of activiteit en door de deelnemers aanvaard. Het Duitse Bundesgerichtshof (BGH NJW 1961, 655 en BGH 5
nov. 1974, NJW 1975, 110) heeft de niet-aansprakelijkheid daarop gebaseerd dat de deelnemers aan een voetbalwedstrijd
het niet te vermijden risico van schade op de koop toe nemen, dat het toevallig is wie schade oploopt en dat het krachtens
het beginsel van het venire contra factum proprium (in rechte een ander verwijten wat ook jezelf verweten kan worden)
onbillijk zou zijn schadevergoeding te vorderen.
Het is dus toch risico-aanvaarding die tengevolge heeft dat gedragingen die buiten het kader van de sportbeoefening
onrechtmatig zouden zijn, dat niet (altijd) zijn op het speelveld. Het begrip ‘risico-aanvaarding’ heeft juridisch niet afgedaan.
Daaraan is wel de functie ontnomen van een rechtvaardigingsgrond voor onrechtmatig handelen. Zij blijft echter een rol
spelen bij de vraag of een gevaarlijke gedraging die begaan wordt bij een activiteit die op zichzelf geoorloofd is en waaraan
ook de gelaedeerde deelneemt, jegens hem onrechtmatig was.
Voor uitvoerige beschouwingen over deze arresten zie Schoordijk, WPNR 6022–3; Hartlief en Tjittes, VR 1992, p. 57 e.v. en
Van Dam, NTBR 1992, p. 110 e.v. Over risico-aanvaarding zie ook Hijma, AA 1991, p. 338 e.v.

CJHB

 
Voetnoten

[1]
Zie ook NTBR 1992/3, p. 110 (C.C. van Dam); red.
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