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Hoofdstuk 1 – Inleiding 
 

Een groot deel van de Nederlanders heeft wel eens deelgenomen aan een (sportief) evenement. 

Jaarlijks worden talloze evenementen georganiseerd. Volgens de website van het RIVM deed 55% 

van de Nederlanders van 4 jaar en ouder in 2020 wekelijks aan sport.1 Hierbij is het nemen van enige 

vorm van risico onvermijdelijk. Soms zijn risico en spanning juist een van de redenen om een 

activiteit, bijvoorbeeld parachutespringen, te doen.2 Tijdens (sport)evenementen doen zich helaas 

geregeld ongelukken voor. Evenementbedrijven bieden steeds weer nieuwe activiteiten aan, maar 

hebben soms maar weinig ervaring met de activiteiten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er 

ongelukken plaatsvinden, soms met een fatale afloop. Een voorbeeld hiervan is een bedrijfsuitje van 

Kruidvat in 2017. Twee medewerkers kwamen om bij een vlottentocht in de Achterhoek omdat ze 

anderhalve meter naar beneden vielen in een stuw. Achteraf bleek dat de medewerkers de stuw 

helemaal niet af hadden mogen varen, maar de onervaren instructeur was hiervan niet op de 

hoogte.3  

            De risico’s van deelname aan een sportevenement verschillen uiteraard per activiteit. Bij 

deelname aan een motorcross zal de kans op letsel in de regel groter zijn dan bij deelname aan een 

schaakwedstrijd. Toch kan een ogenschijnlijk ongevaarlijke sport, zoals wandelen, onder bepaalde 

omstandigheden grote risico’s met zich meebrengen. Dit bleek in 2006 toen de Vierdaagse van 

Nijmegen werd stilgelegd nadat er twee deelnemers waren overleden als gevolg van de 

wandeltocht. De enorme hitte (33,4 graden) en een lang vlak stuk weg zonder schaduw eiste haar 

tol. Bij zulke tragische gebeurtenissen rijst al snel de vraag wie er aansprakelijk kan worden 

gehouden voor de schade.  

            Het civiele recht biedt twee mogelijkheden om een organisator voor geleden schade tijdens 

een evenement aansprakelijk te stellen. De grondslag voor de buitencontractuele aansprakelijkheid 

is gelegen in de onrechtmatige daad (art. 6:162 BW). Indien sprake is van een contractuele 

verhouding tussen een organisator en een toeschouwer of deelnemer kan de vordering tevens 

worden gebaseerd op grond van wanprestatie (art. 6:74 BW). 

             Volgens vaste jurisprudentie wordt een gedraging van een deelnemer binnen 

sportbeoefening minder snel onrechtmatig geacht.4 De Hoge Raad heeft bepaald dat deelnemers 

aan sport of spel in redelijkheid tot op zekere hoogte gevaarlijke, slecht gecoördineerde, verkeerd 

getimede of onvoldoende doordachte gedragingen waartoe de activiteit uitlokt, van elkaar kunnen 

verwachten.5 Het bijzondere van sport- en spelsituaties is derhalve dat daarin andere normen 

kunnen gelden dan normen die in het gewone maatschappelijke verkeer niet geaccepteerd worden. 

Deze verhoogde aansprakelijkheidsdrempel geldt echter niet ten opzichte van de organisator van 

een (sport)evenement. De Hoge Raad heeft de zorgplicht van de organisator benadrukt in het 

Disloque-arrest6 en Skeelerarrest..7 De zorgplicht van de organisator betekent echter niet dat de 

organisator automatisch aansprakelijk is voor elke schade tijdens het evenement. Of een organisator 

aansprakelijk is moet worden bepaald aan de hand van alle omstandigheden van het geval, waarbij 

                                                           
1 Centraal Bureau voor de Statistiek-Gezondheidsenquête (2001-2013) 
en Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  (2014-2020). 
2 Van Kleef 2010, p. 3. 
3 ECLI:NL:GHARN:2009:BJ3107 
4 ECLI:NL:HR:1991:ZC0300, r.o. 3.3 (Natrap) 
5 ECLI:NL:HR:2003:AF2680 (Schaatsbaanarrest) 
6 ECLI:NL:HR:1995:ZC1836 (Disloque) 
7 ECLI:NL:HR:2005:AU4042 (Skeelerarrest) 
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de Kelderluikfactoren nog altijd van groot belang zijn voor de invulling daarvan.8 Daardoor is het 

voor de individuele organisator van een evenement lastig te beoordelen welke grenzen worden 

gesteld aan het handelen of nalaten van een organisator. 

            De aansprakelijkheid van een organisator jegens deelnemers, dient van de aansprakelijkheid 

van een organisator jegens toeschouwers te worden onderscheiden. Bij de aansprakelijkheid jegens 

toeschouwers kan een onderscheid worden gemaakt tussen toeschouwers die tevens een 

contractuele verhouding hebben met een organisator (te denken valt aan toeschouwers die een 

kaartje hebben gekocht) en toeschouwers die toevallige passanten zijn. Het is daarbij de vraag of de 

aansprakelijkheid jegens toeschouwers naar andere maatstaven dient te worden beoordeeld dan de 

aansprakelijkheid jegens deelnemers. Een toeschouwer bevindt zich in veel gevallen vrijwillig in de 

gevarenzone van een evenement, maar is anderzijds zelf niet betrokken bij de activiteit.9 Brengt dit 

mee dat aan de zorgplicht van de organisator jegens toeschouwers zwaardere eisen worden gesteld 

dan jegens deelnemers?  

            Verder speelt bij de beoordeling van de aansprakelijkheid van organisatoren het 

verzekeringsaspect. Organisatoren kunnen een verzekering afsluiten om de financiële risico’s van het 

evenement te beperken. Dat roept de vraag op of een organisator een verzekeringsplicht heeft 

jegens toeschouwers en deelnemers. 

            Daarnaast is binnen contractuele verhoudingen de problematiek van exoneratieclausules van 

belang. Een exoneratiebeding is een bepaling in een overeenkomst of algemene voorwaarden die 

aansprakelijkheid beperkt of uitsluit, die anders op basis van de wet wel zou hebben bestaan. 

Organisatoren beogen aansprakelijkheid voor ongevallen zoveel mogelijk uit te sluiten. Daartoe 

wordt voorafgaand aan een (gevaarlijke) activiteit veelal aan deelnemers en toeschouwers gevraagd 

of zij een verklaring willen ondertekenen waarin is opgenomen dat de organisator van het sport- of 

spelevenement niet aansprakelijk is voor eventuele schade. Dat roept de vraag op in hoeverre 

organisatoren de mogelijkheid hebben om met succes te exonereren voor aansprakelijkheid.  

           Staat de aansprakelijkheid van een organisator vast, dan dient met betrekking tot de omvang 

van de schadevergoeding ook de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer of toeschouwer in 

ogenschouw te worden genomen. Dit gebeurt in het kader van het leerstuk van de eigen schuld.10 

De vraag is daarbij in hoeverre een deelnemer of toeschouwer zelf een verwijt kan worden gemaakt 

voor het ontstaan van de schade en welke omstandigheden in hun risicosfeer liggen. 

            Uit het voorgaande blijkt dat ten aanzien van de aansprakelijkheidspositie van organisatoren 

van evenementen nog veel onduidelijkheden bestaan. De onderzoeksvraag die centraal staat in deze 

scriptie luidt dan ook als volgt:  

 

Onder welke juridische voorwaarden is een organisator jegens een deelnemer of toeschouwer 

civielrechtelijk aansprakelijk voor schade als gevolg van ongevallen tijdens een (sport)evenement?  

 

De gehanteerde onderzoeksmethode is een literatuur- en jurisprudentieonderzoek.  

 

Opbouw 

In hoofdstuk 2 wordt onderzocht onder welke voorwaarden een organisator op grond van 

onrechtmatige daad aansprakelijk is jegens een toeschouwer of deelnemer. Daarbij wordt allereerst 

de meest externe rechtsverhouding onderzocht, namelijk tussen de organisator en niet-betalende 

toeschouwers. Daarna komt de rechtsverhouding tussen een organisator en betalende 

                                                           
8 ECLI:NL:HR:1965:AB7079 (Kelderluik) 
9 Bolt & Spier 1996, p. 199. 
10 Art. 6:101 BW. 
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toeschouwers aan de orde en vervolgens de rechtsverhouding ten opzichte van deelnemers. In 

hoofdstuk 3 wordt onderzocht in hoeverre de aansprakelijkheidspositie van de organisator wijzigt 

indien er tevens sprake is van een contractuele relatie. Daarbij zal in het bijzonder worden ingegaan 

op een eventuele verzekeringsplicht van de organisator en de mogelijkheid van organisatoren om 

jegens toeschouwers en deelnemers een beroep te doen op een exoneratieclausule. In hoofdstuk 4 

wordt onderzocht in hoeverre de organisator een beroep kan doen op eigen schuld van deelnemers 

of toeschouwers met betrekking tot de door hen geleden schade. Hoofdstuk 5 bevat de conclusie.  
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Hoofdstuk 2 - Aansprakelijkheid van een organisator jegens toeschouwers en 

deelnemers op grond van onrechtmatige daad (art. 6:162 BW) 

 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de aansprakelijkheidspositie van een organisator op grond van onrechtmatige 

daad jegens een toeschouwer of deelnemer van een evenement onderzocht. Volgens vaste 

jurisprudentie geldt in sport- en spelsituaties tussen deelnemers onderling een verhoogde 

aansprakelijkheidsdrempel voor het aannemen van aansprakelijkheid.11 Daarom wordt in paragraaf 

2.2 allereerst onderzocht in hoeverre de aansprakelijkheidspositie van de organisator jegens 

deelnemers aan activiteiten verschilt van de aansprakelijkheidspositie tussen deelnemers onderling  

bij sport- en spelsituaties. In paragraaf 2.3 wordt onderzocht wanneer een benadeelde kan worden 

aangemerkt als deelnemer dan wel als toeschouwer. Dit is van belang voor het beantwoorden van 

de vraag of aan de zorgplicht van de organisator ex art. 6:162 BW jegens toeschouwers zwaardere 

eisen worden gesteld dan jegens deelnemers. 

            Evenementen gaan vaak gepaard met situaties die een gevaarzettende situatie in het leven 

roepen. In het Kelderluikarrest heeft de Hoge Raad een aantal gezichtspunten geformuleerd aan de 

hand waarvan kan worden beoordeeld of sprake is van onrechtmatige gevaarzetting. Deze 

gezichtspunten zullen in paragraaf 2.6 met het oog op de aansprakelijkheidspositie van 

organisatoren jegens toeschouwers en deelnemers nader worden onderzocht.  

            Een organisator dient rekening te houden met de belangen van niet betalende toeschouwers, 

betalende toeschouwers en deelnemers. Aangezien een organisator geen overeenkomst heeft met 

niet betalende toeschouwers, zal eerst worden ingegaan op de aansprakelijkheidspositie van de 

organisator jegens niet betalende toeschouwers en vervolgens op de aansprakelijkheidspositie van 

de organisator jegens toeschouwers met een contractuele verhouding. Daarna komt de 

rechtsverhouding van de organisator ten opzichte van deelnemers aan de orde. In paragraaf 2.10 

wordt nog kort aandacht besteed aan een eventuele verzekeringsplicht van organisatoren voor 

schade van niet betalende toeschouwers. 

 

2.2. Onderscheid sport- en spelsituaties 

De Hoge Raad hanteert voor het aannemen van aansprakelijkheid een strengere 

zorgvuldigheidsnorm bij sport- en spelsituaties. In het Natrap-arrest oordeelde de Hoge Raad dat 

indien door een deelnemer aan een voetbalwedstrijd letsel aan een andere deelnemer wordt 

toegebracht, niet snel een onrechtmatige daad zal worden aangenomen. In deze zaak bracht een 

voetballer knieletsel toe aan zijn tegenstander, terwijl de bal niet meer in de buurt was.  

 

‘’Uitgangspunt 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 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.’’12 

 

                                                           
11 ECLI:NL:HR:1991:ZC0300 (Natrap) 
12 ECLI:NL:HR:1991:ZC0300, r.o. 3.3 (Natrap) 
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Vervolgens heeft de Hoge Raad in het Disloque-arrest geoordeeld dat de specifieke normen die 

gelden tussen deelnemers onderling, niet van toepassing zijn op de verantwoordelijkheid van een 

organisator om schade van deelnemers te voorkomen.  

 

Disloque-arrest 

Het ging in deze zaak om de 14-jarige turnster Astrid die tijdens een disloque oefening uit de ringen 

viel waardoor zij ernstig hoofdletsel opliep. De trainster wist van het onderdeel ringen niet veel af, 

dat had ze bij haar indiensttreding aangegeven. Op het moment dat Astrid de disloque uitvoerde trad 

een ervaren medeturnster als vanger op. Deze had zelf echter nog nooit een disloque uitgevoerd en 

heeft de val niet zien gebeuren. De Hoge Raad achtte zowel de turnleidster als de turnvereniging 

aansprakelijk voor de letselschade van Astrid.  

 

‘’Het gaat hier niet om de situatie waarin een deelnemer aan sport of spel letsel oploopt als gevolg 

van een gedraging van een andere deelnemer, maar om een geval van letsel dat is ontstaan bij een 

oefening onder leiding van een door de vereniging aangestelde trainer, waarbij de te beantwoorden 

vraag is of de trainer bij het leiding geven en de vereniging bij de aanstelling, gelet op alle 

omstandigheden van het geval, zijn tekortgeschoten in de zorg die van hen jegens de deelnemers aan 

de training kan worden gevergd.’’13 

 

Bolt en Spier zijn van mening dat indien een deelnemer niet aansprakelijk is jegens een andere 

deelnemer aan een activiteit, de organisator in beginsel ook niet aansprakelijk dient te zijn.14 In geval 

van schade tussen deelnemers onderling als gevolg van het handelen of nalaten van de organisator, 

dient dit volgens Bolt en Spier niet in het kader van een sport- en spelsituatie te worden 

beoordeeld.15 De vraag of het handelen of nalaten van een organisator van een sportevenement 

onrechtmatig is, dient dan beoordeeld te worden aan de hand van de algemene 

gevaarzettingscriteria.16  

 

2.3 Onderscheid toeschouwer/deelnemer 

Het onderscheid tussen een toeschouwer en deelnemer is niet altijd duidelijk, hoewel deze vraag 

van groot belang is voor het beoordelen van de aansprakelijkheidspositie. Een belangrijk arrest ten 

aanzien van deze afbakeningsvraag is het Midgetgolf-arrest. De casus is als volgt: 

 

Tijdens een partijtje midgetgolf gebeurde een ongeluk, waarbij Stefan (17 jaar) en Joyce (15 jaar) 

betrokken waren. Stefan stond bij een volgende baan te wachten, waar Joyce juist met slaan wilde 

beginnen. Joyce zwaaide haar golfstick naar achteren en heeft daarbij het linkeroog van Stefan 

geraakt, met ernstig letsel als gevolg. In cassatie werd gesteld dat geen sprake was een spelsituatie 

tussen deelnemers, aangezien midgetgolf een individueel behendigheidsspel is. Stefan was daarom 

niet als deelnemer te beschouwen, maar als toeschouwer waarop dus een andere zorgvuldigheidsnorm 

van toepassing is. De Hoge Raad verwierp deze klacht: 

 

‘’De enkele omstandigheid dat S. in afwachting van zijn beurt toekeek hoe J. het balletje sloeg, brengt 

dan ook niet mee dat hij daarmee zijn hoedanigheid van deelnemer aan het spel (voor korte tijd) 

                                                           
13 ECLI:NL:HR:1995:ZC1836 r.o. 3.3 (Disloque) 
14 Bolt & Spier 1996, p. 200 
15 Bolt & Spier 1996, p. 200 
16 Bolt & Spier 1996, p. 201 



9 
 

heeft verloren. Dat S. tot een andere groep dan J. behoorde, doet hieraan niet af. Anders dan het 

onderdeel subsidiair nog betoogt, volgt hieruit niet dat hij ook daarom in elk geval enkel als 

toeschouwer was te beschouwen.’’17 

 

In een door het hof ’s-Hertogenbosch beoordeelde casus vroeg een deelnemer aan een squashspel 

een derde om hem te vervangen. Op het moment dat de derde de ruimte binnen kwam kreeg hij 

een squashbal in zijn oog. Het hof oordeelde dat deze derde als toeschouwer kon worden 

aangemerkt omdat hij op het moment dat hij binnen kwam nog niet deelnam aan het spel.18  

            Bolt en Spier stellen dat er geen reden is waarom er voor de beantwoording van de 

aansprakelijkheidsvraag voor een toeschouwer met een contractuele verhouding andere normen 

moeten gelden dan tussen deelnemers onderling. Van een toeschouwer mag immers worden 

verwacht dat de toeschouwer zich bewust is van de risico’s die het kijken naar het evenement met 

zich mee brengt. Volgens hen dient een toeschouwer met een contractuele relatie qua 

aansprakelijkheidspositie naar gelijke maatstaven te worden beoordeeld als een deelnemer.19 

             Het onderscheid tussen een toeschouwer en deelnemer is juridisch van groot belang gezien 

de jurisprudentie van de Hoge Raad in het Natrap-arrest. Uit de jurisprudentie kan echter geen 

duidelijk criterium worden afgeleid. Of sprake is van een toeschouwer dan wel deelnemer lijkt 

steeds afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Bovendien is ook het begrip ‘toeschouwer’ 

lastig af te bakenen. In geval van een contractuele verhouding is duidelijk sprake van een 

toeschouwer, maar indien deze verhouding ontbreekt kan sprake zijn van een toeschouwer of van 

een toevallige passant. Het spreekt volgens Bolt en Spier vanzelf dat jegens een voorbijganger geen 

verhoogde aansprakelijkheidsdrempel geldt.20  

 

2.4 Onrechtmatigheidsgronden 

Uit lid 2 van artikel 6:162 BW volgt wat een onrechtmatige daad inhoudt: het is een inbreuk op een 

subjectief recht, een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens 

ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betamelijk is. Een organisator handelt 

onrechtmatig indien aan één van deze onrechtmatigheidsgronden is voldaan.21 

 

2.4.1 Inbreuk op een recht 

Deze categorie lijkt bij de aansprakelijkheid van organisatoren geen zelfstandige rol te spelen. Het 

eerder genoemde Natrap arrest is hier een voorbeeld van. De voetballer die tegen de knie van een 

tegenstander trapte terwijl de bal niet meer in de buurt was, maakte een inbreuk op een subjectief 

recht, namelijk het recht op lichamelijke integriteit.22 De Hoge Raad toetste desondanks aan de 

zorgvuldigheidsnorm. Voor toeschouwers konden geen uitspraken worden gevonden, maar het ligt 

voor de hand dat dit niet anders zal zijn.  

 

2.4.2 Strijd met een wettelijke plicht 

Met het overtreden van een wettelijke norm is de onrechtmatigheid in beginsel gegeven.23 Voor veel 

evenementen is een vergunning van de gemeente vereist. In de regelgeving betreffende de 

vergunning, meestal de algemene plaatselijke verordening, en in de vergunning zelf kan de 

                                                           
17 ECLI:NL:PHR:2004:AO1239 r.o. 3.3 (Midgetgolf) 
18 ECLI:NL:GHSHE:2001:AE7920 
19 Bolt/Spier 1996, p. 197 
20 Bolt & Spier 1996, p. 199 
21 Hartlief 2021, p. 26. 
22 ECLI:NL:HR:1991:ZC0300, r.o. 3.3 (Natrap) 
23 Van Dam 2020, p. 104. 
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gemeente nadere voorwaarden stellen.24 Als een organisator een evenement organiseert en de 

vereiste vergunning ontbreekt of normen worden overtreden, dan is sprake van strijd met een 

wettelijke plicht. Er bestaat echter geen jurisprudentie waarin een organisator op grond van 

schending van een wettelijke plicht aansprakelijk wordt gesteld. Het is opvallend dat dit 

onrechtmatigheidscriterium in de rechtspraktijk blijkbaar geen rol speelt. Een reden zou kunnen zijn 

dat het relativiteitsvereiste een drempel opwerpt.25 Het blijft immers steeds de vraag of de 

vergunning ook de strekking heeft om de belangen van toeschouwers en deelnemers te 

beschermen. Meer over dit relativiteitsvereiste in paragraaf 2.7. 

 

2.5 Ongeschreven recht in situaties van gevaarzetting/algemeen 

In de praktijk blijkt dat schending van het ongeschreven recht verreweg de belangrijkste 

onrechtmatigheidscategorie is. In gevallen van gevaarzetting eist de maatschappelijke 

betamelijkheid dat er geen groter gevaar in het leven wordt geroepen dan onder de gegeven 

omstandigheden redelijkerwijs verantwoord is.26 Niet elke gevaarzettende gedraging waaruit schade 

voortvloeit is onrechtmatig. Een gedraging is enkel onrechtmatig indien de waarschijnlijkheid van de 

ontstane schade door die gedraging zo groot is, dat de dader zich naar maatstaven van 

zorgvuldigheid van die gedraging had moeten onthouden.27 

            Evenementen gaan vaak gepaard met gevaarzettende situaties en brengen dus 

veiligheidsrisico’s voor deelnemers en toeschouwers met zich mee. De vraag of een gevaarzettende 

situatie als onrechtmatig dient te worden aangemerkt, wordt in het algemeen beoordeeld aan de 

hand van de Kelderluikfactoren. Het Disloque-arrest en het Skeelerarrest zijn de belangrijkste 

arresten van de Hoge Raad ten aanzien van de rechtspositie van organisatoren die op deze 

problematiek van toepassing zijn. De Kelderluikfactoren worden hierin nader uitgewerkt door de 

Hoge Raad. De casus van het Disloque-arrest is reeds geschetst in paragraaf 2.2. Hieronder komt het 

Skeelerarrest aan bod. 

 

Skeelerarrest 

In deze zaak ging het om een mevrouw die zich bij sportschool Eurosportief had opgegeven voor een 

beginnerscursus skeeleren. Voorafgaand aan de cursus had mevrouw Kuipers een inschrijfformulier 

getekend, waarop stond vermeld dat deelname aan de cursus op eigen risico geschiedt. Het dragen van 

pols-, knie- en elleboogbeschermers werd verplicht gesteld door de organisator. Tijdens de eerste les werd 

verder verteld dat er ook valhelmen beschikbaar waren. Het dragen van een valhelm was echter niet 

verplicht. Tijdens de derde les van de cursus kwam mevrouw Kuipers ten val en liep zij hersenletsel op, 

waardoor zij de volgende dag overleed. De Hoge Raad oordeelde dat de organisator was tekortgeschoten 

in de op hem rustende zorgvuldigheidsverplichting en aansprakelijk was voor de schade van het overlijden 

van mevrouw Kuipers.28 

 

2.6 Invulling van de Kelderluikfactoren ten aanzien van de positie van organisatoren 

In deze paragraaf wordt aan de hand van met name het Skeelerarrest nadere invulling gegeven aan 

de Kelderluikfactoren. Daarbij zal wederom eerst de positie van de organisator jegens toeschouwers 

worden onderzocht en vervolgens zal worden onderzocht in hoeverre de aansprakelijkheidspositie 

van de organisator jegens deelnemers daarvan afwijkt. 

 

                                                           
24 Kuitenbrouwer 2018, p. 1 
25 Art. 6:163 BW. 
26 ECLI:NL:PHR:1987AC2266 (Tramhalte) 
27 ECLI:NL:HR:1994:ZC1576, r.o. 3.4 en 3.6 (Zwiepende tak) 
28 ECLI:NL:PHR:2005:AU4042 (Skeelerarrest) 
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2.6.1 De mate van waarschijnlijkheid van onoplettend of onvoorzichtig gedrag van potentiële 

benadeelden 

Bij de eerste factor gaat het erom dat een organisator rekening dient te houden met de kans dat 

toeschouwers en deelnemers niet goed opletten. Volgens de Hoge Raad dient men er in het 

algemeen van uit te gaan dat potentiële benadeelden zich niet altijd even oplettend en voorzichtig 

gedragen.29 Potentiële benadeelden moeten dus tegen hun eigen onoplettendheid worden 

beschermd. Dit geldt zowel voor toeschouwers als deelnemers. Slechts indien de betreffende 

onoplettendheid voor de veroorzaker redelijkerwijs niet te verwachten viel, zal onrechtmatigheid 

kunnen ontbreken.30 Dat wil mijns inziens zeggen dat een onoplettende toeschouwer of deelnemer 

de organisator niet aansprakelijk kan houden indien het aanstonds duidelijk had moeten zijn dat 

sprake was van een gevaarlijke situatie. Ook als hiervoor niet werd gewaarschuwd.  

            Ten aanzien van deelnemers is ervaring een factor die kan worden betrokken bij de 

aansprakelijkheidsafweging. De Hoge Raad stelde hierover in het Skeelerarrest:  

 

‘’Juist voor cursisten die geen ervaring hebben in het skeeleren bestaat een verhoogd gevaar voor 

vallen en voor daaruit voortvloeiend letsel. Van een organisator van een skeelercursus voor beginners 

mag worden verwacht dat de cursisten voorafgaand aan de cursus indringend worden gewaarschuwd 

voor die gevaren, aldus dat iedere cursist een afgewogen beslissing kan nemen om 

beschermingsmiddelen te dragen.’’31 

 

Volgens de Hoge Raad is derhalve de omstandigheid dat een deelnemer onervaren is, een indicatie 

dat hoogstwaarschijnlijk de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid niet goed nageleefd zal 

worden.32 Dat wil zeggen dat organisatoren bij onervaren deelnemers meer veiligheidsmaatregelen 

moeten treffen dan bij ervaren deelnemers. 

 

2.6.1.1 Uitwerking in de literatuur      

Jansen betoogt dat een organisator enig risico mag scheppen, zonder voor elk gevolg steeds 

automatisch aansprakelijk te zijn. Eveneens mag de toeschouwer/deelnemer tot op zekere hoogte 

onoplettend en onvoorzichtig handelen, zonder daardoor zijn eventuele aanspraak op 

schadevergoeding te verliezen. De aanvaardbaarheid van onoplettend en onvoorzichtig gedrag 

wordt vervolgens begrensd door het gerechtvaardigde verwachtingspatroon van de organisator, 

aldus Jansen.33 

            Jansen betoogt verder dat sprake is van onrechtmatigheid van de organisator als een 

toeschouwer onvoldoende beschermd is tegen risico’s waarop hij niet bedacht hoeft te zijn. Deze 

risico’s moeten worden weggenomen, of er moet uitdrukkelijk voor worden gewaarschuwd.34 De 

organisator moet er volgens Van Mullem bovendien nog rekening mee houden dat toeschouwers 

vooraan willen staan op de meest gevaarlijke en spectaculaire plaatsen.35   

            Van Dam is van mening dat een organisator rekening dient te houden met het feit dat 

toeschouwers zich onvoorzichtig kunnen gedragen. Ook is van belang of de toeschouwer op de 

hoogte is van de risico’s van het bijwonen van het evenement. Volgens van Dam geldt als 

                                                           
29 ECLI:NL:HR:1992:ZC0549 (Diemen/Rep-tax) 
30 ECLI:NL:PHR:2003:AI0830 (Waterschap Zeeuwse eilanden/Royal Nederland Verzekeringen) 
31 ECLI:NL:HR:2005:AU4042 r.o. 4.7 (Skeelerarrest) 
32 ECLI:NL:HR:2005:AU4042 r.o. 3.3 (Skeelerarrest); ECLI:NL:HR:2009:BH9290 (Eiser/ProRail) 
33 Jansen 2020 (GS Onrechtmatige daad), art. 6:162 BW, aantek. 6.4.1.3. 
34 Jansen 2020 (GS Onrechtmatige daad), art 6:162 BW, aantek. 9.3.8.1. 
35 Van Mullem 1995, p. 22 
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uitgangspunt dat de zorgplicht van de organisator niet is geschonden als zich risico’s verwezenlijken 

die voor toeschouwers bekend zijn en die op eenvoudige wijze herkenbaar, zichtbaar en 

overzichtelijk zijn. Te denken valt aan het feit dat men ook van een trap kan vallen als deze aan alle 

veiligheidseisen voldoet. Tegen dit algemeen bekende gevaar hoeft volgens hem niet te worden 

gewaakt of gewaarschuwd.36 

 

      

2.6.2 De kans op een ongeval 

In het Enschedese vuurwerkramp-arrest oordeelde de Hoge Raad dat aansprakelijkheid niet kan 

worden aangenomen enkel op de grond dat zich een risico heeft verwezenlijkt waarvan de Staat op 

de hoogte was of had moeten zijn. Bepalend is of het risico dat hij kende of had moeten kennen, 

gelet op zowel de ernst van de mogelijke effecten als de kans dat deze effecten zouden optreden, 

zodanig was dat daaruit voor de Staat de rechtsplicht voortvloeide om daartegen maatregelen te 

nemen.37 Niet enkel de mogelijkheid van een ongeval doet het gedrag onrechtmatig zijn.38 Het 

organiseren van een evenement is alleen onrechtmatig indien de organisator door zijn handelen (of 

niet handelen) meer risico heeft genomen dan redelijkerwijs verantwoord was.  

            Indien het gaat om toeschouwers is het Monstertruck drama in 2014 een goed voorbeeld van 

hoe de organisator de kans op een ongeval onvoldoende had ingeschat. Een monstertruck reed het 

publiek in tijdens een evenement in Haaksbergen. Hierdoor overleden drie toeschouwers en raakte 

er tientallen gewond. De organisator van het evenement had de risico’s onvoldoende in kaart 

gebracht en liet de toeschouwers op enkele meters van de monstertruck staan, met enkel een 

dranghek. De organisator werd aansprakelijk geacht door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwaren.39 

            Ten aanzien van deelnemers heeft De Hoge Raad in het Disloque-arrest aangegeven dat een 

organisator niet iedere kans op een ongeval hoeft uit te sluiten. Wel dienen de gevolgen van een val 

zoveel mogelijk beperkt te worden. De overweging luidt als volgt: 

 

‘’Nu bij de activiteiten waarvan hier sprake is, een val met het risico van zeer ernstig letsel op zichzelf 

niet altijd is te vermijden, [is] het treffen van bijzondere maatregelen ter voorkoming of beperking van 

de gevolgen geboden […]. Dat die maatregelen wellicht niet in alle gevallen voldoende zijn om de 

gevolgen te voorkomen of aanzienlijk te beperken doet hieraan niet af.’’40 

 

2.6.2.1 Uitwerking in de literatuur 

In de literatuur wordt verschillend gedacht over deze Kelderluikfactor. Volgens Jansen zal de 

organisator bij gebrek aan een voldoende reële kans op ongevallen in de regel niet aansprakelijk zijn, 

ook al zouden andere gezichtspunten daarvoor pleiten.41 Tjong Tjin Tai beargumenteert dat sprake is 

van een risicodrempel. Naar zijn mening moet eerst worden vastgesteld of er een reële kans op een 

ongeval bestond en pas daarna kan worden toegekomen aan de overige factoren, zoals het treffen 

van veiligheidsmaatregelen. Tjong Tjin Tai acht het niet proportioneel indien organisatoren verplicht 

zouden zijn om veiligheidsmaatregelen te treffen, hoewel de kans op een ongeval gering is.42 Jansen 

acht dit standpunt niet correct: ‘’hoezeer ook voor veel gevallen van gevaarzetting correct, in haar 

                                                           
36 Van Dam 2020, p. 316 
37 ECLI:NL:PHR:2010:BL3262 (XL insurance Company Ltd/Staat) 
38 ECLI:NL:HR:1994:ZC1576 (Zwiepende tak) 
39 ECLI:NL:GHARL:2018:4675 
40 ECLI:NL:HR:1995:ZC1836 r.o. 3.4 (Disloque) 
41 Jansen 2020 (GS Onrechtmatige daad), art. 6:162 BW, aantek. 6.4.2.4. 
42 Tjong Tjin Tai 2005, p. 367 
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algemeenheid toch onjuist is, omdat de Kelderluikfactoren telkens in onderling verband en in het 

licht van de algehele context van het schadeveroorzakende gedrag moeten worden bezien’’.43 

            Spier stelt dat naarmate de kans op een ongeval groter is, er een zwaardere zorgplicht in acht 

dient te worden genomen.44 Een onderscheid ten aanzien van de aansprakelijkheidspositie van een 

organisator jegens toeschouwers en deelnemers kon in de jurisprudentie niet worden gevonden. Het 

ligt voor de hand dat de kans op een ongeval bij deelnemers in de regel groter is.  

 

2.6.3 De ernst van de gevolgen 

Bij de beoordeling van de ernst van de mogelijke gevolgen kan zowel de aard als de omvang van de 

potentiële schade een rol spelen.45 Verder is van belang dat beoordeling plaatsvindt naar het 

moment van de schadeveroorzakende gedraging. Het gaat dus niet om de ernst van de 

daadwerkelijke gevolgen, maar om de ernst van de te verwachten gevolgen van de verwezenlijking 

van de gevaarzettende situatie.46 Naarmate de ernst en de omvang van de mogelijke schade groter 

is, zal het gevaarzettende gedrag eerder als onzorgvuldig worden aangemerkt. Echter zeer ernstig 

letsel als gevolg van gevaarzettend gedrag leidt niet automatisch tot onrechtmatigheid. Het 

Verhuizende zussen-arrest is hier een voorbeeld van. Eén van de zussen loopt zeer ernstig letsel op 

bij de verhuizing van een kast. De Hoge Raad oordeelde als volgt: 

 
‘’De door het Hof aan [verweerster] verweten gedraging - namelijk de horizontale draaimanoeuvre 

waardoor reëel gevaar ontstond en waardoor het letsel van [eiseres] uiteindelijk is veroorzaakt - 

maakte een ongeval als het onderhavige niet onder alle omstandig- heden zodanig waarschijnlijk, dat 

[verweerster] zich naar de eisen van de haar jegens [eiseres] betamende zorgvuldigheid daarvan had 

behoren te onthouden. Hieraan kan niet afdoen dat het ongeval bij [eiseres] tot ernstig letsel heeft 

geleid. Dat letsel is blijkens hetgeen hiervóór werd overwogen geheel toe te schrijven aan de 

ongelukkige gang van zaken bij een verhuizing waarbij [verweerster] en [eiseres] een kast moesten 

verplaatsen en deze kast, nadat zij even daarvoor een andere - soortgelijke - kast zonder ongelukken 

hadden verplaatst, onverwacht uit de handen van [verweerster] is geglipt.’’47 

 

Ten aanzien van toeschouwers werden geen uitspraken van de Hoge Raad gevonden. Wel valt te 

wijzen op een uitspraak in de lagere jurisprudentie. In deze zaak werd een toeschouwer aangereden 

door een deelnemer aan een mountainbikewedstrijd. De veiligheidsvoorzieningen (afscheiding door 

middel van afzetlint) waren niet adequaat. De rechtbank Arnhem oordeelde dat de toeschouwer tot 

op zekere hoogte gevaarzettend gedrag van de deelnemer mocht verwachten. Het ongeval en de 

potentiële ernst van de gevolgen ervan waren echter voldoende voorzienbaar en eenvoudig 

vermijdbaar voor de organisator. De organisator had zijn zorgplicht geschonden en diende de schade 

van de toeschouwer te vergoeden.48 

            Voor de positie van deelnemers is het Skeelerarrest weer van belang. De Hoge Raad 

oordeelde dat in deze zaak de kans op hoofdletsel weliswaar niet heel groot was, maar dat dit 

potentieel letsel zo ernstig was dat de organisator hier strengere veiligheidsmaatregelen had 

moeten treffen. 

 

                                                           
43 Jansen 2012, par. 4.3.5 
44 Spier e.a. 2015, p. 50 
45 ECLI:NL:HR:2017:1345 r.o. 3.3.2 (J.M.V. Spoorwegveiligheid B.V./Zürich) 
46 ECLI:NL:HR:2013:45 
47 ECLI:NL:HR:2000:AA5784 r.o. 4.3 (Jansen/Jansen) 
48 ECLI:NL:RBARN:2011:BU6857 
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‘’Naar onbestreden is, zal hoofdletsel minder vaak voorkomen, maar daar staat tegenover dat 

hoofdletsel doorgaans veel ernstiger van aard is en beduidend ingrijpender gevolgen kan hebben. Bij 

gebreke van gegevens die op het tegendeel duiden, moet worden aangenomen dat Eurosportief op 

dat gevaar van hoofdletsel ook bedacht had moeten zijn in situaties als de onderhavige, waarin door 

de cursisten langzaam op een effen, geasfalteerde baan wordt gereden en er geen gevaarlijke 

manoeuvres worden verricht.49 

 

2.6.3.1 Uitwerking in de literatuur 

Van Dam stelt dat het voor de hand ligt dat letselschade één van de meest ernstige gevolgen is van 

een ongeval. Van belang is daarbij of de benadeelde kan worden teruggebracht in de toestand van 

voor het ongeval. Bij dodelijke ongevallen is dit vanzelfsprekend niet meer mogelijk, maar ook in 

veel gevallen van letselschade zijn de gevolgen blijvend. Volgens Van Dam zal gevaarzettend 

handelen dan ook eerder onrechtmatig zijn, naarmate er (letsel)schade van grotere omvang dreigt.50 

 

2.6.4 De mate van bezwaarlijkheid om voorzorgsmaatregelen te nemen 

In het Disloque-arrest geeft de Hoge Raad aan dat de voorzorgsmaatregelen niet zo ver hoeven te 

gaan dat een val onder alle omstandigheden zou worden voorkomen. 

 

‘’Klaarblijkelijk en met juistheid is het Hof ervan uitgegaan dat, nu bij de activiteiten waarvan hier 

sprake is, een val met het risico van zeer ernstig letsel op zichzelf niet altijd is te vermijden, het treffen 

van bijzondere maatregelen ter voorkoming of beperking van de gevolgen geboden is.’’51 

 

Gezien de ernst van het mogelijke letsel waren in deze zaak echter wel meer maatregelen mogelijk 

om het risico te verkleinen, bijvoorbeeld door zorg te dragen voor voldoende toezicht (bijvoorbeeld 

het inschakelen van een deskundige instructeur) en een ‘zachte landing’ (door bijvoorbeeld met 

meer vangers te werken en extra matten neer te leggen).52 Indien de mate van bezwaarlijkheid niet 

groot is, bijvoorbeeld omdat maatregelen financieel haalbaar en fysiek mogelijk zijn en dus niet al te 

belastend, zal sneller sprake zijn van onrechtmatigheid bij het achterwege laten van dergelijke 

maatregelen. Uit het Disloque- en Skeeler-arrest blijkt dat van een organisator in ieder geval 

verwacht mag worden dat deze bij gevaarlijke evenementen zorgt voor voldoende opgeleid 

personeel en voldoende deugdelijk materiaal.53 

            Een belangrijk onderdeel van het nemen van voorzorgsmaatregelen is de 

waarschuwingsplicht. Daarbij is het van belang dat er indringend gewaarschuwd wordt, een enkele 

mededeling is onvoldoende.54 De Hoge Raad gaf hierover in het Skeeler-arrest het volgende aan: 

 

‘’De mededeling van de cursusleider aan de leerlingen dat zij een helm konden pakken als zij daar 

behoefte aan hadden, kan niet worden aangemerkt als een dringend advies aan de cursisten. Als 

aspect van dit vereiste dringend advies heeft te gelden dat van de cursusleider in het kader van zijn 

voorbeeldfunctie jegens de cursisten kan worden gevergd dat hij zelf tijdens de lessen een helm zou 

                                                           
49 ECLI:NL:HR:2005:AU4042 r.o. 4.6 (Skeelerarrest) 
50 Van Dam 2020, p. 75 
51 ECLI:NL:HR:1995:ZC1836 r.o. 3.4 (Disloque) 
52 ECLI:NL:HR:1995:ZC1836 r.o. 3.8 (Disloque) 
53 ECLI:NL:HR:1995:ZC1836 (Disloque); ECLI:NL:HR:2005:AU4042 (Skeelerarrest) 
54 ECLI:NL:HR:2005:AU4042 r.o. 4.10 (Skeelerarrest) 
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hebben gedragen, maar dat heeft hij nagelaten, hetgeen Eurosportief moet worden toegerekend.’’55 

 

Een waarschuwing kan volgens de Hoge Raad alleen als afdoende maatregel worden gezien, indien 

te verwachten valt dat deze waarschuwing zal leiden tot een handelen of nalaten waardoor dit 

gevaar kan worden voorkomen.56 Van een organisator kan niet het onmogelijke worden verlangd 

met betrekking tot het nemen van voorzorgsmaatregelen. Dat wil niet zeggen dat het evenement 

dan doorgang kan vinden. De maatschappelijke zorgvuldigheid kan in dat geval vereisen dat de 

organisator het evenement af last.57  

 

2.6.4.1 Uitwerking in de literatuur 

Ook in de literatuur wordt het standpunt ingenomen dat het risico op een ongeval zoveel mogelijk 

moet worden weggenomen. Een organisator is echter niet gehouden tot het treffen van absoluut 

onmogelijke veiligheidsmaatregelen. Van Dam betoogt dat veel activiteiten onlosmakelijk met een 

zeker risico verbonden zijn. Het wegnemen van het risico neem dan het doel van de activiteit weg. 

Hij stelt dat in veel gevallen het risico mag blijven bestaan, mits het zoveel mogelijk wordt beperkt.58  

            Eenvoudige, goedkope en anderszins onbezwaarlijke maatregelen kunnen eerder van de 

organisator worden verlangd dan maatregelen die financieel, maatschappelijk, praktisch of 

anderszins bezwaarlijker zijn, aldus Vermeulen.59 Als een risico niet kan worden weggenomen, kan 

het worden beperkt door middel van waarschuwen of toezicht. Dit zal volgens Vermeulen vaak 

gepaard gaan met een onderzoekplicht naar de aanwezigheid van risico’s. Deze onderzoekplicht 

hangt volgens hem nauw samen met het toerekeningsvereiste van art. 6:162 lid 3 BW. Voorzienbare 

en potentiële gevaren moeten daarom zoveel mogelijk voorkomen worden. Verder stelt Vermeulen 

dat indien een gevaar zich eerder heeft verwezenlijkt, dit geacht wordt bekend te zijn bij de 

organisator. Een organisator dient naar deze kennis preventief te handelen. Gevaren die eenvoudig 

te onderkennen zijn, worden volgens Vermeulen tevens geacht voorzienbaar te zijn, ook indien deze 

gevaren zich nog niet eerder hebben voorgedaan.60  

            Over de waarschuwingsplicht van de organisator stelt Van Dam dat de omvang en intensiteit 

van de waarschuwing verschilt naar gelang de omvang van het risico: hoe groter het risico, des te 

indringender de waarschuwing moet zijn. Waarschuwingen zijn niet voldoende als het risico 

daadwerkelijk kan worden vermeden.61 Verder wordt in de literatuur door Van Dam en Jansen 

betoogd dat deze Kelderluikfactor niet doorslaggevend is voor het onrechtmatigheidsoordeel. De 

(on)bezwaarlijkheid om veiligheidsmaatregelen te treffen moet altijd worden afgewogen tegen de 

omvang van het risico.62 

            Voor wat betreft het onderscheid tussen toeschouwers en deelnemers zijn Van Dam, Van 

Mullem en Jansen van mening dat een organisator voor wat betreft de veiligheid van toeschouwers 

meer maatregelen dient te treffen dan bij deelnemers. Organisatoren verkeren immers in de positie 

om veiligheidsmaatregelen te kunnen treffen en toeschouwers mogen er dan op vertrouwen dat ze 

zo goed mogelijk beschermd worden tegen eventuele gevaren van het evenement.63 

                                                           
55 ECLI:NL:HR:2005:AU4042 r.o. 3.3 (Skeelerarrest) 
56 ECLI:NL:HR:2004:AO4224 r.o. 3.4.3 (Jetblast) 
57 ECLI:NL:PHR:2007:AZ6219 r.o. 3.4 (De Groot/Io Vivat) 
58 Van Dam 2020, p. 94 
59 Vermeulen 2006, p. 694-695 
60 Vermeulen 2006, p. 694-695 
61 Van Dam 2020, p. 95-99 
62 Van Dam 2020, p. 71; Jansen 2012, par. 4.3.6 
63 Van Dam 2020, p. 436; Van Mullem 2003, p. 170; Jansen 2014 (GS Onrechtmatige daad), art. 6:162 BW,    
aantek. 93.9.1. 
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2.7 Rechtvaardigingsgronden 

Een geslaagd beroep op een rechtvaardigingsgrond zorgt ervoor dat de onrechtmatigheid van de 

daad wordt weggenomen.64 Een rechtvaardigingsgrond die als verweer kan worden aangevoerd bij 

(sport)evenementen is voornamelijk overmacht. Hierbij valt te denken aan zeer plotselinge extreme 

weersomstandigheden tijdens een evenement. Indien de weersomstandigheden van te voren waren 

voorspeld, kan een organisator zich niet op overmacht beroepen. 

 

2.7.1 Geen zelfstandige rechtsfiguur risicoaanvaarding als rechtvaardigingsgrond 

Volgens het adagium volenti non fit inuria wordt hem die gewillig is onrecht te lijden, geen onrecht 

aangedaan. Zo kan een bokser die in een gevecht knock-out gaat, zich niet beklagen over 

mishandeling. Met andere woorden: wie zich vrijwillig blootstelt aan een bekend gevaar, aanvaardt 

daarmee het risico op schade en dient die schade voor eigen rekening te nemen, aldus Paijmans.65 

Hoewel dit beginsel voorheen werd toegepast in de lagere rechtspraak en literatuur, heeft de Hoge 

Raad het  in de jaren ’90 verworpen.66 

            Door de Hoge Raad is duidelijk gemaakt dat risicoaanvaarding als zelfstandige 

rechtvaardigingsgrond niet past in ons rechtssysteem.67 In het Natrap-arrest oordeelde de Hoge 

Raad als volgt: 
 

‘’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.’’68 

 

Risicoaanvaarding impliceert dat een toeschouwer of deelnemer door de organisator is gewezen op 

de risico’s van het evenement en er bewust voor kiest om deze risico’s te aanvaarden. Zoals blijkt uit 

het Natrap-arrest zal een beroep van een organisator op risicoaanvaarding als rechtvaardigingsgrond  

niet snel slagen. Wel kan risicoaanvaarding een rol spelen bij het bepalen van de mate van eigen 

schuld ex art. 6:101 BW. In hoofdstuk 4 zal eigen schuld van toeschouwers en deelnemers uitgebreid 

aan de orde komen.  

 

2.8 Relativiteitsvereiste 

Het relativiteitsvereiste, dat is neergelegd in art. 6:163 BW, beoogt te ver gaande aansprakelijkheid 

te voorkomen.69 Daartoe bestaat geen verplichting tot schadevergoeding indien de geschonden 

norm niet strekt tot bescherming tegen de schade zoals de benadeelde die heeft geleden. Het zal bij 

schending van de zorgplicht van een organisator veelal gaan om schending van maatschappelijke 

zorgvuldigheidsnormen. In dergelijke gevallen is de schending veelal onrechtmatig tegenover 

degene wiens belangen door de zorgvuldigheidsnorm worden beschermd.  

                                                           
64 Asser/Hartkamp & Sieburgh 2019, nr. 88. 
65 Paijmans 2016, p. 6. 
66 ECLI:NL:HR:1988:AD0482 (Circus Mullens); ECLI:NL:HR:1991:ZC0300 (Dekker/Van der Heide) 
67 ECLI:NL:HR:1991:ZC0300 r.o. 3.4 (Dekker/Van der Heide); ECLI:NL:HR:1996:ZC2199 
68 ECLI:NL:HR:1991:ZC0300 r.o. 3.4 (Dekker/Van der Heide) 
69 Parl. Gesch. Boek 6 BW, p. 637. 
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In het arrest De Groot/Io Vivat leidde het relativiteitsvereiste tot afwijzing van de aansprakelijkheid 

door de Hoge Raad. Tijdens een zeilevenement van een studentenvereniging lekt een gasfles in de 

kajuit waardoor er een ontploffing ontstaat. De Groot loopt ernstige brandwonden op en stelt de 

vereniging aansprakelijk wegens gebrek aan toezicht. De Groot zat echter zelf in de commissie en 

was medeorganisator van het evenement. De Hoge Raad oordeelde dat de geschonden norm niet 

strekt tot bescherming van De Groot nu deze zich als medeorganisator van het evenement zelf ook 

niet naar die norm heeft gedragen.70 

 

2.9 Toerekening, schade en causaliteit 

Om van een onrechtmatige daad te kunnen spreken moet de onrechtmatige gedraging aan de 

organisator kunnen worden toegerekend. Dit kan volgens artikel 6:162 lid 3 BW op grond van schuld 

of een oorzaak die voor rekening van de organisator komt krachtens de wet of de in het verkeer 

geldende opvattingen. Voor organisatoren van evenementen zal toerekening in de meeste gevallen 

berusten op schuld. Als een organisator niet aan haar zorgplicht heeft voldaan, kan dit op grond van 

schuld worden toegerekend. De organisator valt dan namelijk een persoonlijk verwijt te maken. Om 

een organisator met succes aansprakelijk te kunnen stellen moet er verder daadwerkelijk schade 

geleden zijn.71 Uit het eerste lid van art. 6:162 BW blijkt dat tussen de onrechtmatige gedraging en 

de schade oorzakelijk verband moet bestaan. Als de schade ook zou zijn ingetreden zonder de 

onrechtmatige gedraging, is er geen oorzakelijk verband.72  

 

2.10 Verzekeringsplicht 

Denkbaar is dat indien het nemen van bepaalde veiligheidsmaatregelen niet haalbaar is, een 

verzekering uitkomst kan bieden. Het moet dan uiteraard wel gaan om risico’s die verzekerbaar zijn. 

Een verzekering is dan een verlengstuk van een risicoanalyse en kan eventueel de blootgelegde 

risico’s dekken. 

            Momenteel bestaat er geen wettelijke verplichting voor een organisator om een verzekering 

af te sluiten voor toeschouwers of deelnemers. De vraag is of een dergelijke verzekeringsplicht 

wellicht kan voortvloeien uit de maatschappelijke zorgvuldigheid van een organisator jegens 

deelnemers en toeschouwers. Jurisprudentie met betrekking tot het aannemen van een 

verzekeringsplicht is zeer schaars. Te wijzen valt op het arrest Kamerbeek waarin de Hoge Raad 

oordeelde dat het ongeschreven recht geen verzekeringsplicht meebracht voor ouders om een 

aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor een kind.73 Latere uitspraken over een algemene 

verzekeringsplicht voor buitencontractuele aansprakelijkheid konden niet worden gevonden.     

            Waarschijnlijk zal een rechter wel rekening houden met een afgesloten verzekering in het 

bepalen van de (mate van) aansprakelijkheid. Zoals in paragraaf 2.6.4 naar voren werd gebracht, ziet 

het vierde Kelderluikcriterium op de vraag naar de bezwaarlijkheid van de te nemen 

voorzorgsmaatregelen door een organisator. Bij het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering 

voor toeschouwers en deelnemers treft een organisator een voorzorgsmaatregel. Een algemene 

verzekeringsplicht van de organisator voor buitencontractuele risico’s kan momenteel niet worden 

aangenomen, maar in de praktijk sluiten veel organisatoren uit zichzelf toch een verzekering af. In 

hoofdstuk 3 zal de verzekeringsplicht in contractuele verhoudingen tussen organisatoren, 

deelnemers en toeschouwers nader worden onderzocht.  

 

                                                           
70 ECLI:NL:PHR:2007:AZ6219 r.o. 3.4 (De Groot/Io Vivat) 
71 Van Kooten 2015, p. 33. 
72 Parlementaire Geschiedenis Boek 6, p. 340. 
73 HR 14 februari 1969, NJ 1969, 189 
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2.11 Conclusie 

Onderzocht werd onder welke juridische voorwaarden een organisator van een evenement jegens 

toeschouwers en deelnemers aansprakelijk is op grond van onrechtmatige daad. In dat kader werd 

tevens onderzocht of er andere normstellingen gelden voor toeschouwers en deelnemers. Cruciaal is 

allereerst het onderscheid met sport- en spelsituaties omdat uit de jurisprudentie volgt dat in geval 

van sport- en spelsituaties een onrechtmatige daad minder snel wordt aangenomen. Uit het 

Disloque-arrest blijkt dat indien het gaat om de verhouding tussen een organisator van een activiteit 

en deelnemers er geen sprake is van een verhoogde aansprakelijkheidsdrempel, maar dat er juist 

hoge eisen worden gesteld aan de zorgplicht van organisatoren.  

            In de jurisprudentie kon niet worden gevonden wanneer precies sprake is van 

aansprakelijkheid tussen deelnemers onderling en wanneer de organisator aansprakelijk kan worden 

gesteld. In de literatuur wordt door Bolt en Spier betoogd dat indien een deelnemer niet 

aansprakelijk is jegens een andere deelnemer, dan dient de organisator in beginsel ook niet 

aansprakelijk te zijn. De aansprakelijkheid van een organisator zal aan de hand van de algemene 

gevaarzettingscriteria moeten worden beoordeeld.  

            Geconstateerd kan worden dat relatief veel jurisprudentie bestaat over de vraag of iemand 

wel of niet deelnemer is aan een activiteit. De reden daarvoor is dat de drempel voor het aannemen 

van onrechtmatigheid bij deelnemers veel hoger ligt dan bij niet-deelnemers. Deze jurisprudentie 

heeft echter geen betrekking op de positie van organisatoren. Het juridische onderscheid tussen een 

toeschouwer en een deelnemer is lastig aan te geven. De beoordeling hiervan zal afhangen van de 

omstandigheden van het geval. Bolt en Spier stellen een toeschouwer met een contractuele relatie 

gelijk met een deelnemer voor wat betreft de aansprakelijkheidspositie. Zij stellen dat van een 

betalende toeschouwer mag worden verwacht dat deze zich bewust is van de risico’s die het kijken 

naar het evenement met zich mee brengt.  

             

Onrechtmatige gevaarzetting door organisatoren 

De organisator van een (sport)evenement dient zorg te dragen voor de veiligheid van deelnemers, 

maar ook van toeschouwers. Evenementen gaan vaak gepaard met gevaarzettende situaties. Uit het 

Zwiepende tak arrest blijkt dat niet elke gevaarzettende gedraging waaruit schade voortvloeit 

onrechtmatig is.74 In paragraaf 2.6 wordt geconcludeerd dat de beoordeling of een organisator 

onrechtmatig gevaarzettend heeft gehandeld, afhangt van de omstandigheden van het geval.75 Bij 

het maken van de afweging of een organisator potentieel onrechtmatig gevaarzettend heeft 

gehandeld, zijn de Kelderluikfactoren nog altijd van groot belang: 

 De waarschijnlijkheid dat een toeschouwer of deelnemer niet de nodige oplettendheid en 

voorzichtigheid in acht neemt; 

Een organisator dient volgens dit eerste gezichtspunt rekening te houden met de kans dat 

toeschouwers en deelnemers niet altijd goed opletten. Potentiële benadeelden moeten dus 

tegen hun eigen onoplettendheid worden beschermd. Een organisator dient risico’s zoveel 

mogelijk weg te nemen of er moet uitdrukkelijk voor worden gewaarschuwd. In de literatuur 

wordt door Van Dam naar voren gebracht dat een organisator zijn zorgplicht niet heeft 

geschonden indien sprake is van algemeen bekende en dagelijks aanwezige gevaren.  

 De kans dat daardoor ongevallen ontstaan; 

Uit het Disloque-arrest blijkt dat een organisator niet iedere kans op een ongeval hoeft uit te 

sluiten. Wel dienen de gevolgen van een ongeval zoveel mogelijk te worden beperkt.76 In de 

                                                           
74 ECLI:NL:HR:1994:ZC1576, r.o. 3.4 en 3.6 (Zwiepende tak) 
75 ECLI:NL:HR:1965:AB7079 (Kelderluik) 
76 ECLI:NL:HR:1995:ZC1836 r.o. 3.4 (Disloque) 
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literatuur wordt verschillend gedacht over deze Kelderluikfactor. Tjong Tjin Tai 

beargumenteert dat eerst vastgesteld moet worden of er een reële kans op een ongeval 

bestond. Indien deze kans niet bestond, zal een organisator niet aansprakelijk zijn. Jansen en 

Spier zijn het niet eens met deze risicodrempel en zijn van mening dat de Kelderluikfactoren 

telkens in onderling verband moeten worden bezien. 

 De ernst van de gevolgen; 

Naarmate de ernst en de omvang van de mogelijke schade groter is, zal het gevaarzettende 

gedrag van een organisator eerder als onzorgvuldig worden aangemerkt. Echter blijkt uit de 

jurisprudentie tevens dat zeer ernstig letsel als gevolg van gevaarzettend gedrag niet 

automatisch leidt tot onrechtmatigheid.77 Deze Kelderluikfactor is derhalve ook niet 

doorslaggevend voor het onrechtmatigheidsoordeel.  

 De bezwaarlijkheid voor organisatoren om voorzorgsmaatregelen te treffen. 

Indien de mate van bezwaarlijkheid om veiligheidsmaatregelen te treffen voor een 

organisator beperkt is, zal sneller sprake zijn van onrechtmatigheid bij het achterwege laten 

van maatregelen. Uit het Disloque- en Skeelerarrest volgt dat een organisator bij gevaarlijke 

evenementen dient te zorgen voor voldoende opgeleid personeel en voldoende deugdelijk 

materiaal. Ook de waarschuwingsplicht is een belangrijke voorzorgsmaatregel voor 

organisatoren. Is het voor een organisator niet mogelijk om voorzorgsmaatregelen te 

treffen, dan kan de maatschappelijke zorgvuldigheid vereisen dat de organisator het 

evenement af last. 

            In de literatuur wordt vooral door Van Dam en Jansen naar voren gebracht dat deze 

Kelderluikfactor ook niet doorslaggevend is. De bezwaarlijkheid voor organisatoren om 

veiligheidsmaatregelen te treffen moet volgens hen altijd worden afgewogen tegen de 

omvang van het risico.   

 

Onderscheid in aansprakelijkheidspositie van toeschouwers en deelnemers  

Op de vraag of aan de zorgplicht van de organisator ten aanzien van toeschouwers zwaardere eisen 

worden gesteld dan aan de zorgplicht jegens deelnemers kan geen eenduidig antwoord worden 

gegeven. Zoals blijkt uit paragraaf 2.6 konden geen uitspraken van de Hoge Raad over de zorgplicht 

van een organisator jegens toeschouwers worden gevonden. In uitspraken van de lagere 

jurisprudentie zijn ten aanzien van de aansprakelijkheidspositie van organisatoren jegens 

toeschouwers steeds de Kelderluikfactoren te herkennen. Evenals bij deelnemers gaat de zorgplicht 

van de organisator niet zo ver dat hij onder elke omstandigheid de veiligheid van toeschouwers dient 

te garanderen. Hoe waarschijnlijker de onvoorzichtigheid van de toeschouwer(s), des te groter het 

risico op schade en des te meer zorgvuldigheid van de organisator is vereist.  

            De Hoge Raad heeft in het Disloque- en Skeelerarrest de zorgplicht van een organisator jegens 

deelnemers nader uitgewerkt. Uit deze arresten blijkt dat het voorkomen van gevaar door de 

organisator niet altijd mogelijk is, maar dat van belang is dat de organisator zich hiervan bewust is en 

voldoende waarschuwt voor mogelijke gevaren en voldoende toezicht houdt op de naleving van 

veiligheidsinstructies. Uit het Skeelerarrest blijkt verder dat de Hoge Raad ook rekening houdt met 

de mate van ervaring van een deelnemer. Hoe minder ervaring een deelnemer heeft, des te meer 

voorzorgsmaatregelen een organisator dient te treffen.78  

            In de literatuur zijn de meningen verdeeld over de vraag of aan de zorgplicht van een 

organisator jegens toeschouwers zwaardere eisen worden gesteld dan jegens deelnemers. Van Dam, 

                                                           
77 ECLI:NL:HR:2000:AA5784 r.o. 4.3 (Jansen/Jansen) 
78 ECLI:NL:HR:2005:AU4042 r.o. 4.7 (Skeelerarrest) 
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Van Mullem en Jansen zijn van mening dat de zorgplicht van een organisator jegens toeschouwers 

verder strekt. Toeschouwers mogen er volgens Van Dam, Van Mullem en Jansen op vertrouwen dat 

een organisator hen beschermt tegen eventuele gevaren van het evenement. Bolt en Spier zijn van 

mening dat er geen verschil moet worden gemaakt tussen deelnemers en toeschouwers indien het 

gaat om de aansprakelijkheid van organisatoren.  
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Hoofdstuk 3 – Contractuele aansprakelijkheid van de organisator jegens 

toeschouwers en deelnemers 

 
3.1 Inleiding 

In de praktijk wordt een vordering tot schadevergoeding jegens een organisator veelal op art. 6:162 

BW gebaseerd. In hoofdstuk 2 is onderzocht onder welke juridische voorwaarden een organisator 

jegens een deelnemer of toeschouwer aansprakelijk is op grond van onrechtmatige daad. In dit 

hoofdstuk wordt onderzocht in hoeverre de aansprakelijkheidspositie van een organisator wijzigt 

indien er tevens sprake is van een contractuele relatie tussen een organisator en een deelnemer of 

toeschouwer. Het is in sommige gevallen mogelijk dat een toeschouwer of deelnemer de organisator 

zowel op grond van wanprestatie als op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk stelt. 

            De organisator van een sport- of spelevenement is jegens deelnemers en/of toeschouwers 

contractueel aansprakelijk indien hij is tekortgeschoten in de nakoming van een contractuele 

verplichting. Art. 6:74 lid 1 BW bepaalt namelijk dat iedere tekortkoming in de nakoming van een 

verbintenis de schuldenaar verplicht de schade, die de schuldeiser daardoor lijdt, te vergoeden tenzij 

de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend, de zogenaamde aansprakelijkheid op 

grond van wanprestatie.   

            In paragraaf 3.2 zal allereerst de samenloop van wanprestatie en onrechtmatige daad worden 

onderzocht. Vervolgens wordt in paragraaf 3.3 onderzocht wanneer sprake is van een tekortkoming 

van een organisator jegens toeschouwers en deelnemers. In een contractuele verhouding tussen 

organisatoren en toeschouwers of deelnemers zijn twee aspecten van bijzonder belang. Namelijk de 

eventuele verzekeringsplicht van de organisator en de mogelijkheid van de organisator om zijn 

aansprakelijkheid te exonereren. In paragraaf 3.3 komt tevens die eventuele verzekeringsplicht aan 

de orde. In paragraaf 3.4 wordt het vereiste van toerekenbaarheid ex. art. 6:74 lid 1 BW 

onderzocht.79 Daarbij komt tevens de vraag aan de orde in hoeverre organisatoren de mogelijkheid 

hebben om te exonereren voor aansprakelijkheid.  

 

3.2 Samenloop wanprestatie en onrechtmatige daad 

De aansprakelijkheid wegens wanprestatie is afzonderlijk in de wet geregeld. De strekking van art. 

6:74 BW brengt mee dat in geval van schending van een contractuele verplichting in beginsel niet de 

bepalingen van art. 6:162 BW van toepassing zijn, maar uitsluitend de regeling van art. 6:74 BW.80 

De Hoge Raad oordeelde echter dat een handeling naast wanprestatie ook een onrechtmatige daad 

kan opleveren indien de handeling onafhankelijk van de contractuele verplichting onrechtmatig is.81 

De benadeelde heeft in dat geval de keuze op welke grondslag hij zijn vordering wil baseren.82  

            Bij een vordering gebaseerd op wanprestatie dient aan dezelfde norm te worden getoetst als 

bij de onrechtmatige daad, namelijk of de organisator zijn zorgplicht jegens de deelnemer of 

toeschouwer heeft geschonden. Dat wil zeggen dat de vraag zal moeten worden beantwoord of de 

organisator een groter gevaar in het leven heeft geroepen dan waarop een deelnemer of 

toeschouwer redelijkerwijs bedacht dient te zijn. Veelal zal de zorgplicht van een organisator niet in 

een overeenkomst zijn vastgelegd, maar een dergelijke contractuele zorgplicht van de organisator  

kan uit de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid ex art. 6:248 lid 1 BW worden 

afgeleid. Bij de beoordeling of de organisator zijn contractuele zorgplicht heeft geschonden zijn de in 

                                                           
79 Aangezien de vereisten ex art. 6:74 BW van schade en causaal verband vergelijkbaar zijn met art. 6:162 BW 
zullen deze in dit hoofdstuk buiten beschouwing blijven. 
80 Parlementaire Geschiedenis Boek 6, p. 37. 
81 ECLI:NL:HR:1955:47 (Boogaard/Vesta) 
82 ECLI:NL:HR:2007:BA1414, r.o. 2 (Fernhout/Essent) 
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het vorige hoofdstuk genoemde Kelderluik-factoren weer van belang. Het gerechtshof Arnhem heeft 

geoordeeld dat de reikwijdte van de contractuele zorgplicht van een organisator niet verder gaat 

dan de buitencontractuele zorgplicht.83 Eenzelfde gedachtegang is in andere uitspraken in de lagere 

jurisprudentie terug te vinden.84 

            Het is opvallend dat organisatoren in de praktijk altijd op grond van art. 6:162 BW 

aansprakelijk worden gesteld. Tanja geeft onder andere aan dat een vordering gebaseerd op 

wanprestatie vereist dat de schuldenaar in verzuim is voor zover de nakoming van de verbintenis 

niet blijvend onmogelijk is. Dit vereiste ontbreekt voor een vordering gebaseerd op onrechtmatige 

daad.85  

            Organisatoren beogen aansprakelijkheid voor ongevallen zoveel mogelijk uit te sluiten d.m.v. 

exoneratieclausules.86 Een interessante vraag in het kader van de samenloop van onrechtmatige 

daad en wanprestatie is of een exoneratieclausule de organisator enkel beschermt tegen 

contractuele dan wel ook tegen buitencontractuele aansprakelijkheid. In het arrest 

Groningen/Zuidema oordeelde het hof Arnhem dat een exoneratieclausule in beginsel slechts 

bescherming biedt tegen contractuele aansprakelijkheid. Hartkamp stemt in met dit oordeel. 

Hartkamp is van mening dat te snel wordt aangenomen dat een exoneratieclausule zowel betrekking 

heeft op contractuele als op buitencontractuele aansprakelijkheid. Ter bescherming van de 

benadeelde zou volgens Hartkamp van de organisator mogen worden verwacht dat het 

exoneratiebeding duidelijk aangeeft dat het ook op buitencontractuele aansprakelijkheid betrekking 

heeft.87 De Hoge Raad oordeelde echter dat de onrechtmatige daad niet altijd los kan worden gezien 

van een contractuele schending. 
 

‘’Het hof (r.o. 8) heeft de hiervoor in 3.1 vermelde bepalingen in de koopovereenkomst aldus 

uitgelegd dat zij de gemeente niet tegen een andere dan contractuele aansprakelijkheid beschermen. 

Deze aan het hof als rechter die over de feiten oordeelt voorbehouden uitlegging is niet 

onbegrijpelijk, mede in aanmerking genomen dat, zoals het hof opmerkt, de bepalingen zijn 

toegesneden op de verplichtingen van de verkoper jegens de koper. In het midden kan blijven of zich 

een onrechtmatige daad kan voordoen, ter zake waarvan de door het hof gevolgde uitleg nadere 

motivering zou eisen. Dit is — anders dan onderdeel 3a wil — in elk geval niet zo bij de onderhavige 

onrechtmatige daad, die immers blijkens het voorgaande in de gedachtengang van het hof 'geheel los' 

van het bestaan van enige contractuele verplichting staat.’’88 

 

Uit deze rechtsoverweging kan worden afgeleid dat onder omstandigheden een exoneratiebeding 

ook bescherming kan bieden tegen buitencontractuele aansprakelijkheid. 

            In de literatuur wordt door Tanja betoogd dat de rechter bij de beoordeling van de omvang 

van de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad rekening zal houden met de risicoverdeling die 

partijen in hun overeenkomst hebben vastgelegd. Volgens Tanja is de vraag of een 

exoneratieclausule tevens van toepassing is op een vordering die op onrechtmatige daad is 

gebaseerd een kwestie van uitleg.89 Over het algemeen zal een organisator van een evenement 

                                                           
83 ECLI:NL:GHARN:1998:AE5145 
84 Zie bijvoorbeeld Rb. Amsterdam 26 mei 1999,ECLI:NL:RBAMS:1999:AN6249, AB 2000/104 (Gemeente 
Amsterdam/Schaapman); Hof Amsterdam 11 maart 2004, ECLI:NL:GHAMS:2004:AO7276 (X/Universiteit van 
Amsterdam). 
85 Tanja 2020, p. 361 
86 Zie verder paragraaf 3.5 en 3.6. 
87 Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-1* 2012/11 
88 ECLI:NL:HR:1993:ZC0870 r.o. 3.5 (Groningen/Zuidema) 
89 Tanja 2020, p. 361 
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aansprakelijkheid jegens toeschouwers en deelnemers zoveel mogelijk willen uitsluiten. 90   

        

3.3 Tekortkoming van de organisator jegens toeschouwers en deelnemers 

Of sprake is van een tekortkoming in een uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis is in 

eerste instantie afhankelijk van de inhoud van de overeenkomst tussen de organisator en de 

deelnemer of toeschouwer.91 Allereerst moet worden vastgesteld wat partijen met elkaar zijn 

overeen gekomen. Daarnaast wordt de overeenkomst mede worden bepaald door de aard van de 

overeenkomst, de gewoonte en de eisen van redelijkheid en billijkheid.92 De zorgplicht van een 

organisator jegens toeschouwers en deelnemers zal doorgaans niet in een contractueel beding zijn 

vastgelegd. Een deelnemer of toeschouwer zal dan een beroep moeten doen op de aanvullende 

werking van de redelijkheid en billijkheid ex art. 6:248 lid 1 BW. 

            Bij de beoordeling of sprake is van een tekortkoming van de organisator is het van belang om 

vast te stellen of sprake is van een resultaatsverbintenis dan wel inspanningsverbintenis. Indien dit 

niet is behaald kan met stellen dat er sprake is van een tekortkoming. Bij een inspanningsverbintenis 

dient de toeschouwers of deelnemer te bewijzen dat de organisator zich onvoldoende heeft 

ingespannen om het beoogde resultaat te bereiken. De relevantie van het onderscheid tussen 

inspannings- en resultaatverbintenissen is derhalve gelegen in de bewijspositie.93  

            Bij evenementen zal het richting toeschouwers mijns inziens veelal gaan om een 

inspanningsverbintenis van de organisator die dicht tegen een resultaatsverbintenis aan zit. 

Uiteraard is dit afhankelijk van hoe risicovol een evenement is. Toeschouwers mogen er op 

vertrouwen dat zij zo goed mogelijk worden beschermd tegen eventuele gevaren van het 

evenement. Voor deelnemers zal het naar mijn mening steeds gaan om een  inspanningsverbintenis 

van de organisator. Dit komt ook overeen met het eerder genoemde Kelderluikarrest op grond 

waarvan wordt getoetst of de zorgvuldigheid vereist dat een organisator veiligheidsmaatregelen 

dient te treffen. Ongevallen kunnen immers niet altijd worden voorkomen en een organisator dient 

er alles aan te doen om de gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken, zo kan worden 

afgeleid uit het Disloque-arrest.94 

 

3.3.1 Verzekeringsplicht van de organisator 

In de zogenoemde ‘’1 februari-arresten’’ heeft de Hoge Raad geoordeeld dat op een werkgever de 

plicht rust een verzekering af te sluiten voor werknemers die zich in de uitoefening van de 

werkzaamheden als bestuurder van een motorvoertuig op de openbare weg bevinden. Bij gebreke 

hiervan is de werkgever aansprakelijk jegens de werknemer op grond van artikel 7:611 BW.95 De 

vraag is of een dergelijke verzekeringsplicht ook voor de organisator van een sportevenement kan 

gelden. Een verzekeringsplicht kan binnen een contractuele verhouding voortvloeien uit de 

aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid (art. 6:248 lid 1 BW). De Nederlandse civiele 

rechter is echter altijd terughoudend geweest in het aannemen van een 

                                                           
90 Daarnaast kan de bepaling van de omvang van de schade bij wanprestatie en onrechtmatige daad 
verschillen. Dit verschil is voor de aansprakelijkheidspositie van een organisator echter niet relevant. In geval 
van een onrechtmatige daad dient de benadeelde in de situatie te worden gebracht alsof de onrechtmatige 
daad niet zou hebben plaatsgevonden. Bij wanprestatie wordt de schade bepaald op basis van een vergelijking 
met de situatie bij behoorlijke nakoming. Als een partij dan bijvoorbeeld een onvoordelige transactie is 
aangegaan en eigenlijk teveel heeft betaald onder het contract, kan een vordering op onrechtmatige daad 
soms meer opleveren.  
91 Parlementaire Geschiedenis Boek 6, p. 266. 
92 Art. 6:2 lid 1 BW jo art. 6:248 lid 1 BW. 
93 Mijnssen 2017, p. 19.  
94 ECLI:NL:HR:1995:ZC1836 r.o. 3.4 (Disloque) 
95 ECLI:NL:HR:2008:BB6175 (Maasman/Akzo Nobel); ECLI:HR:2008:BB4767 (Kooiker/Taxicentrale Nijverdal) 
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aansprakelijkheidsverzekeringsplicht. De Hoge Raad wees in 1969 het bestaan van een plicht tot 

verzekeren van normale aansprakelijkheidsrisico’s af, nu deze ‘noch uit het geschreven, noch uit het 

ongeschreven recht kan worden afgeleid’.96 

            In een arrest van de Hoge Raad van 28 oktober 2011 werd geprobeerd een verzekeringsplicht 

aan te nemen voor een school die een kartwedstrijd organiseerde in het kader van een 

onderwijsactiviteit.97 De studenten konden kiezen tussen karten, handboogschieten, zweefvliegen 

en een fietspuzzeltocht. Een 17-jarige studente die deelnam aan het karten, vloog uit de bocht en 

botste tegen de vangrail. Zij brak beide enkels. De Hoge Raad oordeelde als volgt: 

 

     ‘’Voor zover de klachten van dit onderdeel ervan uitgaan dat een school als ROC zonder meer gehouden is     

      om te zorgen voor een ongevallenverzekering die voor door die school in het kader van het onderwijs 

      georganiseerde risicovolle activiteiten adequate dekking biedt, althans om aan haar studenten duidelijk te 

      maken dat geen verzekering is gesloten die een dergelijke dekking biedt, falen zij omdat een zo ver gaande 

      zorgplicht in haar algemeenheid niet kan worden aanvaard.’’98 

 

Verder werd door de benadeelde nog gesteld dat de school conform de Kelderluikfactoren 

gehouden was een deugdelijke verzekering af te sluiten. De Hoge Raad oordeelde dat op de 

Kelderluikcriteria in feitelijke instanties geen beroep was gedaan en dat in cassatie hier niet op in 

kon worden gegaan. De beoordeling daarvan vergt immers een onderzoek van feitelijke aard.99 Mijns 

inzien kan uit dit arrest worden afgeleid dat de Hoge Raad een algemene verzekeringsplicht van de 

organisator afwijst, maar de mogelijkheid open laat dat een organisator onder omstandigheden 

onder afweging van de Kelderluikfactoren toch een verzekeringsplicht kan hebben. Met name de 

bezwaarlijkheid voor de organisator om voorzorgsmaatregelen te treffen en de ernst van de 

eventuele gevolgen zullen daarbij van doorslaggevend belang zijn. Het komt derhalve altijd neer op 

de afweging in hoeverre het afsluiten van een (deugdelijke) verzekering bezwaarlijk was geweest 

gezien de risico’s.  

            De lagere rechtspraak laat een wisselend beeld zien. De rechtbank Arnhem wees op 27 april 

2011 de verzekeringsplicht voor een motorclub nadrukkelijk af.100 De rechtbank oordeelde dat 

deelname aan een evenement niet kan worden vergeleken met een arbeidsrelatie waarbinnen de 

werknemer op grond van de arbeidsovereenkomst door de werkgever in een potentieel gevaarlijke 

situatie wordt gebracht. Een deelnemer aan een evenement begeeft zich geheel vrijwillig in een 

gevaarlijke situatie. Op de organisator rust daarom niet dezelfde plicht te zorgen voor een adequate 

verzekering voor de schade van deelnemers als op de werkgever ten aanzien van de schade van een 

werknemer. De rechtbank ’s-Gravenhage kwam tot een andere conclusie op 1 juni 2011. Volgens de 

rechtbank mag een bezoeker van een professioneel evenement waarbij risicovolle activiteiten 

plaatsvinden, verwachten dat de organisator zorg draagt voor een passende 

aansprakelijkheidsverzekering, zodat op die manier in ieder geval een voorziening wordt getroffen 

voor het geval het bedrijf zelf niet zou kunnen voldoen aan haar verplichting tot schadevergoeding. 

Dit is volgens de rechtbank slechts anders indien de organisator op een andere wijze een afdoende 

voorziening heeft getroffen. In deze uitspraak lijkt de grond voor de verzekeringsplicht in de 

Kelderluikcriteria (de bezwaarlijkheid om voorzorgsmaatregelen te treffen) te liggen.101 

 

                                                           
96 ECLI:NL:HR:1969:AC3415 (Amsterdam/Kamerbeek) 
97 ECLI:NL:HR:2011:BQ2324 (X/St. ROC Twente) 
98 ECLI:NL:HR:2011:BQ2324, r.o. 3.7 
99 ECLI:NL:HR:2011:BQ2324, r.o. 3.8 
100 ECLI:NL:RBARN:2011:BT7268 (E/Motorclub Flying Boetoe) 
101 ECLI:NL:RBSGR:2011BR6132, r.o. 4.3 
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3.3.2 Opvattingen in de literatuur 

Hartlief heeft in een advies de argumenten voor en tegen een verzekeringsplicht opgesomd. Een 

belangrijk argument tegen een verplichte verzekering is volgens Hartlief dat 

verzekeringsovereenkomsten een zaak zijn tussen twee civiele partijen onderling. Een interventie 

aan de zijde van de overheid past niet in die private verhouding vindt Hartlief.102 Een ander 

argument tegen is volgens Hartlief de angst dat een verzekeringsplicht een ongewenst effect kan 

hebben. Gevreesd wordt dat (aansprakelijkheids)verzekeringen aanleiding geven tot een situatie 

waarin gevaarzettende situaties niet worden voorkomen omdat de schadeveroorzaker denkt ‘wat 

maakt het uit, ik ben toch verzekerd’. Toch bestaan ook binnen het verzekeringsrecht mogelijkheden 

om eventuele zorgeloosheid te beteugelen. Dit kan volgens Hartlief bijvoorbeeld door bepaalde 

verzekeringsvoorwaarden te stellen. Uitkering bij opzet of roekeloosheid kan uitgesloten worden. 

Verder kan de verzekeraar bij een regelmatig beroep op de verzekering de premie verhogen. Een 

organisator houdt op die manier enig financieel belang bij het voorkomen van schade aan 

anderen.103     

            Een voordeel van een verplichte verzekering is volgens Hartlief dat in de meerderheid van de 

gevallen de schade daadwerkelijk wordt vergoed, hetgeen in het belang van de benadeelde is. Ook 

de organisator heeft belang bij een aansprakelijkheidsverzekering. De schade door de verzekering 

wordt namelijk gespreid over de hele premiebetalende groep gedurende langere tijd.104 De 

aanwezigheid van een verzekering aan de kant van de organisator betekent immers in de 

meerderheid van de gevallen dat de schade daadwerkelijk wordt vergoed, hetgeen in het belang van 

de benadeelde is. Ook de organisator heeft belang bij een aansprakelijkheidsverzekering. De schade 

door de verzekering wordt namelijk gespreid over de hele premiebetalende groep gedurende 

langere tijd.105 Van Dam is voorstander van een verplichte verzekering omdat een hoog 

aansprakelijkheidsrisico zonder aansprakelijkheidsverzekering voor veel organisatoren namelijk het 

faillissement zou betekenen. Met een aansprakelijkheidsverzekering wordt dit risico teruggebracht 

tot het betalen van een premie en eventueel eigen risico.106 Volgens Verheij zou een 

verzekeringsplicht vooral worden ingegeven vanuit het oogpunt van slachtofferbescherming tegen 

letselschade.107  

             

3.4 Toerekenbaarheid van de tekortkoming 

Niet-nakoming van een verbintenis als zodanig geeft nog geen recht op schadevergoeding. De 

organisator moet toerekenbaar in de nakoming van een uit de overeenkomst voortvloeiende 

verbintenis zijn tekortgeschoten.108 Voor de organisator van een evenement zal het vooral gaan om 

toerekening op grond van schuld en krachtens rechtshandeling. 

 

3.4.1 Toerekening op grond van schuld 

Van toerekening op grond van schuld is sprake als de organisator voor de tekortkoming een verwijt 

kan worden gemaakt. De vraag of de tekortkoming had kunnen worden voorkomen staat daarbij 

centraal. Alle omstandigheden van het geval wegen mee. Specifiek kan worden gekeken naar de 

inhoud van de overeenkomst, de gewoonte en de aard van het door de schuldenaar uitgeoefende 

                                                           
102 Hartlief/Tjittes 1990, p. 19 
103 Hartlief/Tjittes 1990, p. 63 
104 Hartlief/Tjittes 1990, p. 60-61 
105 Hartlief/Tjittes 1990, p. 60-61 
106 Van Dam 2020, p. 37 
107 Verheij 2015, p. 8 
108 ECLI:NL:HR:1998:ZC2541 (Brok/Huberts) 
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beroep of bedrijf.109 Toerekening op grond van schuld zal vooral van toepassing zijn indien een 

organisator een verwijt kan worden gemaakt dat hij niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Ook hier 

zal  weer worden getoetst aan de welbekende Kelderluikfactoren.  

 

3.4.2 Toerekening op grond van rechtshandeling/exoneratie  

De tekortkoming kan de organisator tevens worden toegerekend indien partijen in een 

overeenkomst een ruimere toerekening van bepaalde tekortkomingen aan de schuldenaar 

overeenkomen. Dat zal in de praktijk zelden voorkomen. Gangbaarder is dat partijen overeenkomen 

dat een beperktere toerekening plaats vindt. Dit zou gebeurt door middel van een exoneratiebeding.  

            Organisatoren maken veelvuldig gebruik van exoneratiebedingen. Een  exoneratiebeding van 

de organisator kan eventueel ex art. 3:40 BW vernietigd worden met het argument dat (1) het 

beding in strijd is met de openbare orde of, goede zeden of de wet, (2) ex art. 6:248 lid 2 BW buiten 

toepassing dient te blijven omdat het beding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 

onaanvaardbaar is110, dan wel in geval het beding in de algemene voorwaarden is opgenomen (3) ex 

art. 6:233 BW als onredelijk bezwarend dient te worden aangemerkt.111  

            Art. 3:40 BW vormt een begrenzing van de contractsvrijheid. De Hoge Raad omschrijft strijd 

met openbare orde als strijd met fundamentele beginselen van de rechtsorde of met algemene 

belangen van fundamentele aard.112 Bij de goede zeden staat de moraliteit centraal.  

            Van Wechem en Rinkes betogen dat het exonereren voor letselschade ten opzichte van 

consumenten op voorhand in strijd moet worden geacht met de goede zeden ex. art. 3:40 BW.113 

Een dergelijke benadering zou volgens hen ook aansluiten bij andere wetsartikelen waarin een 

verbod is opgenomen om aansprakelijkheid uit te sluiten voor letselschade.114 Bij ongevallen tijdens 

evenementen gaat het veelal om (ernstige) letselschade. Art. 3:40 BW behoort momenteel technisch 

gezien tot de mogelijkheden om een exoneratiebeding van een organisator buiten toepassing te 

laten, maar het lijkt erop dat De Hoge Raad de ‘omstandigheden toets’ van art. 6:248 lid 2 BW 

prefereert.115  

 

3.5  Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar (art. 6:248 lid 2 BW) 

Aansprakelijkheidsbeperking kan worden doorbroken door de beperkende werking van de 

redelijkheid en billijkheid van art. 6:248 lid 2 BW. In het arrest Saladin/HBU heeft de Hoge Raad 

geoordeeld dat een exoneratiebeding buiten toepassing moet blijven als een beroep daarop in strijd 

met de goede trouw (inmiddels: naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid) is. Wanneer dat zo 

is, hangt af van verschillende factoren.116 In de rechtspraak zijn een aantal maatstaven ontwikkeld. 

Hieronder zullen de belangrijkste gezichtspunten die van toepassing zijn op de positie van 

organisatoren worden besproken.  

 

(I) De zwaarte van de schuld t.a.v. het veroorzaken van de schade, mede in verband met de aard en 

ernst van de bij de gedraging betrokken belangen 

Heeft de organisator ernstig verwijtbaar gehandeld, dan zal een beding dat hem tot voordeel strekt 

sneller onaanvaardbaar worden geacht, en een voor hem nadelig beding zal makkelijker 

                                                           
109 Parlementaire Geschiedenis Boek 6, p. 155. 
110 Art. 6:248 lid 2 BW. 
111 Art. 6:233 BW jo. 6:236 jo.6:237 BW. 
112 ECLI:NL:HR:2015:3568, r.o. 3.5.1 
113 Van Wechem/Rinkes 2002, p. 182 
114 Bijvoorbeeld art. 7:508 BW, art. 6:192 BW, art. 7:463 BW. 
115 ECLI:NL:HR:1997:ZC2524 (Gemeente Stein/Driessen) 
116 ECLI:NL:HR:1967:AC4745 (Saladin/HBU) 
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standhouden. Verder dient de zwaarte van de schuld in samenhang met de aard en ernst van de 

betrokken belangen worden beoordeeld. Naarmate de verwijtbaarheid van een organisator groter 

is, neemt de kans toe dat het beroep van een organisator op zijn exoneratie naar maatstaven van 

redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.117 Een belangrijke vraag hierbij is of de organisator een 

risicoanalyse heeft gemaakt en de nodige veiligheidsmaatregelen heeft getroffen. Een beroep op 

een exoneratieclausule is in elke geval niet toegestaan in het geval de schade is te wijten aan opzet 

of bewuste roekeloosheid van de organisator of van met de leiding van zijn bedrijf belaste personen. 

Echter, uit het feit dat geen sprake is van bewuste roekeloosheid kan niet direct de conclusie worden 

getrokken dat aan deze maatstaven is voldaan.118 

 

(II) De mate waarin de wederpartij zich de strekking van het beding bewust is 

Van belang is dat een deelnemer of toeschouwer van een evenement zich bewust is van de strekking 

van het exoneratiebeding. In het eerder genoemde Skeelerarrest oordeelde de Hoge Raad als volgt: 

 

‘’Genoemde overweging moet zo worden begrepen dat de onduidelijkheid slechts daarin is gelegen, 

dat de woorden "Deelname is voor eigen rekening en risico." de ondertekenaar van het door 

Eurosportief opgestelde inschrijfformulier voor de beginnerscursus onvoldoende inscherpen dat die 

tekst er ook toe strekt aansprakelijkheid uit te sluiten voor de meer ernstige tot zeer ernstige vormen 

van schade die zich bij het skeeleren kunnen voordoen.’’119 

 

Uit deze overweging kan worden afgeleid dat een organisator een vergaande informatieplicht heeft 

om deelnemers en toeschouwers te wijzen op de consequenties van het exoneratiebeding. 

Deelnemers en toeschouwers er op wijzen dat deelname op eigen risico geschied is te algemeen. 

Voor deelnemers en (betalende) toeschouwers moet duidelijk zijn dat aansprakelijkheid door een 

organisator wordt uitgesloten voor ernstige vormen van schade. 

  

(III) De maatschappelijke positie en onderlinge verhouding van partijen 

Dit gezichtspunt heeft betrekking op de ongelijkheid van de contractspartijen. Een organisator is een 

professionele partij die de risico’s van het evenement veelal beter in kan schatten dan een 

toeschouwer of deelnemer.  

 

(IV) De wijze waarop het exoneratiebeding tot stand is gekomen 

Is de wederpartij betrokken geweest bij het opstellen van de overeenkomst? Over het algemeen 

geldt dat hoe minder inbreng een partij bij het opstellen van de contractvoorwaarden heeft gehad, 

hoe minder snel een beroep kan worden gedaan op het exoneratiebeding. In het Skeelerarrest 

oordeelde de Hoge Raad dat meewoog dat het opgestelde exoneratiebeding eenzijdig door de 

organisator was opgesteld.120 

 

(V) In hoeverre de ontstane schade is gedekt door een verzekering 

Bij dit gezichtspunt wordt meegewogen of tegen de risico’s die zich hebben verwezenlijkt een 

verzekering was afgesloten dan wel het mogelijk was geweest om tegen acceptabele voorwaarden 

                                                           
117 ECLI:NL:HR:1976:AC5695 (Van der Laan/Top); ECLI:NL:HR:1982:AH8691 (Van Dijk/Bedaux); 
ECLI:NL:PHR:1987:AC3284 
118 ECLI:NL:HR:1997:ZC2524 (Gemeente Stein/Driessen) 
119 ECLI:NL:HR:2005:AU4042 r.o. 3.5.2 (Skeelerarrest) 
120 ECLI:NL:HR:2005:AU4042 (Skeelerarrest) 



28 
 

een verzekering af te sluiten.121 In het arrest Van den Hoek/Pots stond de vraag centraal of een 

beroep op een aansprakelijkheidsbeperking die de aansprakelijkheid van de organisator van een 

kartwedstrijd beperkte tot gevallen van opzet of grove schuld naar maatstaven van redelijkheid en 

billijkheid onaanvaardbaar was. De Hoge Raad oordeelde als volgt: 

 
‘’Voorts oordeelde het hof in rov. 5 dat aansprakelijkheid voor schade als de onderhavige niet 

onverzekerbaar is, dat gesteld noch gebleken is dat de aansprakelijkheid van [eiser 1] en [eiser 2] niet 

wordt gedekt door hun aansprakelijkheidsverzekeringen en dat de ongevallenverzekering, waarop 

[verweerder] op grond van zijn rijderslicentie aanspraak kon maken, slechts geleid heeft tot een 

betrekkelijk geringe uitkering.’’122 

 

Het beroep van de organisator op de exoneratieclausule werd in deze casus inderdaad naar 

maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar geacht. Of de aansprakelijkheid van de 

organisator verzekerbaar is, is derhalve ook een belangrijke factor bij de bepaling of een 

exonderatieclausule naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. 

 

3.6 Onredelijk bezwarend exoneratiebeding (art. 6:233 BW) 

Exoneratiebedingen worden vaak opgenomen in de algemene voorwaarden van een organisator. 

Een dergelijk beding is vernietigbaar, indien het, gelet op de aard en de overige inhoud van de 

overeenkomst, de wijze waarop de voorwaarden  zijn tot stand gekomen, de wederzijds kenbare 

belangen van partijen en de overige omstandigheden van het geval, onredelijk bezwarend is voor de 

wederpartij.123 

In art. 6:236 BW en art. 6:237 BW wordt vervolgens aangegeven in welke gevallen een beding in de 

algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt (zwarte lijst) of wordt vermoed 

onredelijk bezwarend (grijze lijst) te zijn jegens een toeschouwer of deelnemer. Art. 6:237 BW 

beschrijft bepalingen die meestal onredelijk bezwarend zijn. Het is dan aan de organisator om 

tegenbewijs te leveren. Op grond van art. 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 organisator 

dient dan te stellen en te bewijzen dat het beding niet onredelijk bezwarend is.  

            Een uitspraak van de Hoge Raad uit 2003 betrof een volledige exoneratie van een manege via 

de algemene voorwaarden. Tijdens een paardrijles is een paard plotseling gaan steigeren waardoor 

de ruiter van het paard viel en ernstig gewond raakte. De manege beriep zich op de 

exoneratieclausule, maar deze werd door de Hoge Raad niet aanvaard. Daarbij werd overwogen dat 

het voor het in het kader van art. 6:237 sub f te leveren tegenbewijs onvoldoende is dat de 

gedragingen van paarden onvoorspelbaar zijn en dat de leerlingen er mee bekend zijn dat 

paardrijden op zichzelf niet ongevaarlijk is.124  

            Een ander voorbeeld van een exoneratiebeding dat als onredelijk bezwarend werd 

aangemerkt is een uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Een bezoeker van een sauna 

stelt een ernstige brandwond te hebben opgelopen doordat de stenen vloer van de sauna veel te 

heet was. De sauna (Bronnenbad) beroept zich op het exoneratiebeding in de algemene 

                                                           
121 ECLI:NL:HR:2004:AO6913 (Kuunders/Swinkels) 
122 ECLI:NL:HR:2011:BP9994 r.o. 3.5.2 (Pots/Van den Hoek) 
123 Art. 6:233 onder a BW. 
124 ECLI:NL:HR:2004:AR3164 
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voorwaarden. Het hof oordeelt als volgt: 
 

‘’Aldus uitgelegd is het beding een beding dat valt onder het bereik van artikel 6:237 sub f BW en dat 

vermoed wordt onredelijk bezwarend te zijn. Bronnenbad heeft geen feiten en omstandigheden 

aangevoerd die, indien ze komen vast te staan, het vermoeden weerleggen dat het beding onredelijk 

bezwarend is. In dit verband overweegt het hof dat het beding geen onderscheid maakt tussen 

opzettelijk en niet-opzettelijk toegebrachte schade – dit onderscheid wordt alleen gemaakt in de 

vernietigde UHV-voorwaarden – en evenmin tussen verzekerde en niet-verzekerde schade en tussen 

letselschade en andere schadesoorten.’’125  

 

3.7 Conclusie 

Centraal stond in hoofdstuk 3 het onderzoek naar de vraag of in contractuele verhoudingen de 

aansprakelijkheidspositie van de organisator jegens toeschouwers en deelnemers afwijkt van de 

buitencontractuele aansprakelijkheidspositie. Een organisator kan op grond van artikel 6:74 BW 

aansprakelijk worden gesteld indien deze is tekort geschoten in een contractuele zorgplicht. De 

normstelling waarnaar het handelen van de organisator wordt beoordeeld is ex art. 6:74 BW 

vergelijkbaar met die van art. 6:162 BW. Dat de organisator een zorgplicht jegens deelnemers en 

toeschouwers heeft om schade te voorkomen is meestal niet opgenomen in de overeenkomst. Op 

grond van de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid ex art. 6:248 lid 1 BW zal een 

dergelijke zorgplicht van de organisator kunnen worden aangenomen. In de lagere jurisprudentie is 

aangenomen dat de zorgplicht van een organisator bij contractuele aansprakelijkheid niet verder 

strekt dan bij buitencontractuele aansprakelijkheid.  

            In de praktijk wordt vrijwel altijd geprocedeerd op grond van art. 6:162 BW. In de literatuur 

wordt door Tanja naar voren gebracht dat bij de onrechtmatige daad niet als vereiste geldt dat de 

schuldenaar in verzuim moet zijn. Dat lijkt geen doorslaggevend argument. Het lijkt eerder voor de 

hand te liggen dat in een contractuele relatie meestal geen duidelijke normstelling aanwezig is.    

            Daarnaast blijkt uit de jurisprudentie dat een exoneratieclausule van een organisator in 

beginsel slechts bescherming biedt tegen contractuele aansprakelijkheid, maar heeft de Hoge Raad 

in het arrest Groningen/Zuidema aangegeven dat veelal de onrechtmatige daad niet los kan worden 

gezien van een contractuele schending. Mijns inziens kan worden geconcludeerd dat 

exoneratieclausules thans veelal zullen strekken tot beperking van zowel de contractuele als de 

buitencontractuele aansprakelijkheid. Er is geen aanwijzing in de jurisprudentie dat voor 

buitencontractuele aansprakelijkheid niet kan worden geëxonereerd.  

            Een voordeel van een beroep op wanprestatie ex art. 6:74 BW van een organisator door een 

deelnemer of toeschouwer kan zijn dat in een contractuele verhouding eerder een 

verzekeringsplicht van de organisator zal worden aangenomen. Daarover bestaat echter nog geen 

jurisprudentie.  

 

Verzekeringsplicht 

Ten aanzien van de vraag of een organisator evenals een werkgever een verzekeringsplicht heeft 

jegens deelnemers en toeschouwers, blijkt uit het arrest X/St. ROC Twente dat de Hoge Raad een 

algemene contractuele verzekeringsplicht vooralsnog heeft afgewezen.126 De Hoge Raad lijkt de 

mogelijkheid open te laten dat onder bijzondere omstandigheden wel een verzekeringsplicht geldt. 

Daarbij zijn twee Kelderluikfactoren in het bijzonder van belang. De ernst van de gevolgen en de 

mate van bezwaarlijkheid voor organisatoren om voorzorgsmaatregelen te treffen. Een organisator 

                                                           
125 ECLI:NL:GHARL:2013:BZ1719 
126 ECLI:NL:HR:2011:BQ2324, r.o. 3.7 (X/St. ROC Twente) 
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dient de risico’s van het evenement in te schatten en het afsluiten van een verzekering kan een 

voorzorgsmaatregel zijn om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken.  

            In de literatuur wordt door Verheij als belangrijkste argument voor een verplichte verzekering 

slachtofferbescherming tegen ernstige letselschade genoemd. Ook de organisator heeft belang bij 

een aansprakelijkheidsverzekering. Met een dergelijke verzekering wordt immers het risico voor een 

organisator teruggebracht tot het betalen van een premie en eventueel eigen risico.   

 

Exoneratieclausules  

Voor de beoordeling of een organisator zich kan beroepen op een exoneratieclausule blijkt in de 

praktijk voornamelijk te worden getoetst aan de redelijkheid en billijkheid (art. 6:248 lid 2 BW) en of 

het beding onredelijk bezwarend is (art. 6:233 BW) in geval het beding in de algemene voorwaarden 

is opgenomen. Art. 3:40 BW behoort technisch gezien tot de mogelijkheden, maar de Hoge Raad lijkt 

een voorkeur te hebben voor de omstandighedentoets van art. 6:248 lid 2 BW. 

            De mogelijkheden van art. 6:248 lid 2 BW en art. 6:233 BW overlappen elkaar in belangrijke 

mate omdat voor de invulling van de vraag of een beroep van een organisator op een 

exoneratieclausule kan slagen de gezichtspunten uit het Saladin/HBU van belang zijn. Geconcludeerd 

kan worden dat de volgende gezichtspunten voor de positie van een organisator van groot belang 

zijn: 

 De zwaarte van de schuld van een organisator t.a.v. het veroorzaken van de schade;  

Indien een organisator verwijtbaar zijn zorgplicht heeft geschonden, zal de kans groot zijn 

dat het beroep van de organisator op een exoneratieclausule naar maatstaven van 

redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. De zwaarte van de schuld van een organisator 

dient in samenhang met de aard en ernst van de betrokken belangen te worden beoordeeld. 

In geval van opzet of bewuste roekeloosheid van een organisator is een beroep op een 

exoneratieclausule niet toegestaan. Dit lijkt het belangrijkste en meest doorslaggevende 

gezichtspunt. 

 De mate waarin de deelnemer/toeschouwer zich bewust is van de strekking van het beding; 

Uit het Skeelerarrest blijkt dat het van belang is dat een deelnemer zich bewust is van het 

feit dat zeer ernstige vormen van schade voor zijn eigen rekening kunnen komen.  

 De maatschappelijke positie en onderlinge verhouding van partijen; 

Een organisator kan als professionele partij de risico’s van een evenement veelal beter 

inschatten dat een toeschouwer of deelnemer.  

 Of de toeschouwer/deelnemer betrokken is geweest bij de totstandkoming van het beding; 

Uit het Skeelerarrest volgt tevens dat hoe minder inbreng een partij bij het opstellen van de 

contractvoorwaarden heeft gehad, hoe minder snel een beroep kan worden gedaan op het 

exoneratiebeding. 

 In hoeverre de organisator het risico had kunnen verzekeren. 

Uit de jurisprudentie volgt dat een beroep op een exoneratieclausule onaanvaardbaar kan 

zijn indien het voor de organisator wel mogelijk was geweest om een verzekering af te 

sluiten,  maar hij dit niet heeft gedaan.  

Op grond van art. 6:237 sub f BW wordt voor deelnemers aan sportevenementen een exoneratie in 

algemene voorwaarden voor elke vorm van schade (waaronder ernstig letsel of de dood) vermoed 

onredelijk bezwarend te zijn. De organisator dient vervolgens te stellen en te bewijzen dat het 

beding niet onredelijk bezwarend is. Uit de jurisprudentie blijkt dat dit niet eenvoudig is en niet snel 
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zal slagen indien een deelnemer letselschade oploopt.127 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
127 ECLI:NL:HR:2004:AR3164 en ECLI:NL:GHARL:2013:BZ1719 
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Hoofstuk 4 - Eigen schuld van deelnemers of toeschouwers in de zin van artikel 

6:101 BW 

 

4.1 Inleiding 

Op grond van art. 6:101 BW kan de vergoedingsplicht van een organisator worden verminderd 

indien de schade mede een gevolg is van een omstandigheid die aan de benadeelde kan worden 

toegerekend. In dit hoofdstuk wordt ex. art. 6:101 BW onderzocht of een organisator jegens een 

deelnemer of toeschouwer een beroep kan doen op eigen schuld voor het ontstaan van schade 

tijdens een evenement dan wel of sprake is van een omstandigheid die in de risicosfeer van de 

deelnemer of toeschouwer ligt. De eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer wordt dan 

meegewogen in de ‘omvangsfase’ van de aansprakelijkheid van de organisator. Artikel 6:101 BW is 

van toepassing op de wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding, waaronder onrechtmatige 

daad en wanprestatie.128 

            Artikel 6:101 BW veronderstelt dat de schade zowel door de dader als door de benadeelde is 

veroorzaakt. De aan hen beiden toe te rekenen omstandigheden worden tegen elkaar afgewogen en 

de schadevergoedingsplicht wordt in evenredigheid met ieders causale bijdrage verminderd waarop 

eventueel een billijkheidscorrectie kan worden toegepast. De bewijslast voor eigen schuld rust op de 

partij die zich erop beroept.129 De verdelingsmaatstaf van art. 6:101 BW bestaat derhalve uit twee 

delen, de causaliteitsverdeling en de billijkheidscorrectie. In paragraaf 4.3 wordt de 

causaliteitsafweging besproken en in paragraaf 4.4 de billijkheidscorrectie.  

 

4.2. De causaliteitsafweging ex art. 6:101 BW 

Bij de causaliteitsafweging gaat het volgens de Hoge Raad om een puur causale afweging.130 De Hoge 

Raad heeft al in 1985 geoordeeld dat wanneer een sporter door onvoorzichtigheid zelf heeft 

bijgedragen aan het ontstaan van de schade, sprake kan zijn van een bepaalde mate van eigen 

verantwoordelijkheid.131 Allereerst moet dus worden vastgesteld of de schade mede door een 

omstandigheid aan de zijde van de toeschouwer of deelnemer is veroorzaakt. 

            In het Natrap-arrest dat betrekking heeft op aansprakelijkheid tussen deelnemers onderling 

kwam deze vraag ook aan de orde. De Hoge Raad oordeelde als volg: 

 

‘’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’’.132 

Uit dit arrest kan worden afgeleid dat bekendheid met het feit dat er spelers zijn die dergelijke 

schoppen als die van Dekker uitdelen nog geen eigen schuld oplevert. Voetbalspelers mogen er 

                                                           
128 ECLI:NL:HR:1998:ZC2657 
129 ECLI:NL:HR:2010:BM1733 (Fortes e.a./Van der Bie) 
130 ECLI:NL:HR:1995:AK3615 
131 ECLI:NL:PHR:1985:AJ5212 
132 ECLI:NL:HR:1991:ZC0300 r.o. 3.5 (Dekker/Van der Heide) 
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volgens de Hoge Raad van uitgaan dat andere spelers op het veld zich behoorlijk zullen gedragen en 

niet onnodig blessures zullen veroorzaken.133 Voor het aannemen van eigen schuld bij vorderingen 

tot schadevergoeding tussen deelnemers onderling lijkt derhalve een hoge drempel te bestaan. De 

vraag is of deze hoge drempel ook geldt voor de aansprakelijkheidspositie van de organisator jegens  

toeschouwers en deelnemers.   

            In het arrest Circus Mullens ging een toeschouwer vrijwillig in op de uitnodiging van het circus 

om op een ongezadelde ezel te rijden. Vervolgens werd de man van de rug van de ezel geworpen en 

liep daarbij ernstig letsel op. De circusexploitant beriep zich op de eigen verantwoordelijkheid en 

vrijwillige deelname van de bezoeker. De Hoge Raad oordeelde dat er meer nodig was voor een 

beroep op eigen schuld dan de enkele omstandigheid dat de toeschouwer zich vrijwillig had 

blootgesteld aan een risico.134 

            Aan de organisator van een zeilcursus kwam ook jegens een deelnemer geen beroep op eigen 

schuld toe. Een deelnemer aan een zeilcursus kreeg tijdens het zeilen een klap van de giek op zijn 

hoofd en liep ernstig letsel op. De organisator van de cursus werd aansprakelijk geacht omdat de 

instructeur geen afdoende maatregelen had getroffen om het incident te voorkomen. Het Hof 

Leeuwarden oordeelde dat de ruime ervaring van de cursist als zeiler geen omstandigheid is die voor 

rekening komt van de benadeelde dan wel in zijn risicosfeer ligt. Een zeilinstructeur dient rekening te 

houden met de ervaring van al zijn cursisten.135 

            In het Skeeler-arrest deed de organisator een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van 

de cursist om een helm te dragen. Dit beroep op eigen schuld werd door de Hoge Raad afgewezen 

omdat het hier ten eerste ging om beginners die het risico van hoofdletsel moeilijk konden 

inschatten, ten tweede de valhelm niet werd getoond en ten derde de instructeur zelf ook geen 

helm droeg.136  

            In het arrest Manege Amstelland lagen de feiten als volgt: benadeelde reed op een paard van 

manege Amstelland tijdens een door de manege georganiseerde buitenrit. Op enig moment schrok 

het paard en werd benadeelde afgeworpen met vervelend letsel tot gevolg. De Hoge Raad 

beoordeelde het beroep op eigen schuld als volgt: 

 

‘’Wel zal in die situatie in gevallen waarin, zoals hier, ervan moet worden uitgegaan dat noch aan de 

benadeelde noch aan de eigenaar enige onzorgvuldigheid te verwijten is, uit aard en strekking van de 

overeenkomst in de regel voortvloeien dat het onberekenbare gedrag van het paard, dat immers in 

het kader van deze overeenkomst niet onverwacht is, in zoverre voor risico van de berijder is en aan 

hem moet worden toegerekend, dat de schade deels voor zijn rekening moet blijven. Het is echter 

afhankelijk van de inhoud van de overeenkomst en de verdere omstandigheden van het geval in 

hoeverre de vergoedingsplicht van de eigenaar dan moet worden verminderd door de schade over 

beide partijen te verdelen.’’137 

 

Uit bovenstaande rechtsoverweging kan worden afgeleid dat het bestijgen van een paard in het 

kader van een overeenkomst een omstandigheid is in de zin van artikel 6:101 BW welke aan de 

deelnemer kan worden toegerekend. Het percentage eigen schuld is een feitelijke beoordeling en 

werd door de Hoge Raad niet genoemd.   

            In een zaak van het Hof Arnhem werd eveneens eigen schuld van een deelnemer 

                                                           
133 ECLI:NL:HR:1991:ZC0300 r.o. 3.5 (Dekker/Van der Heide) 
134 ECLI:NL:HR:1988:AD0482 (Circus Mullens) 
135 ECLI:NL:GHLEE:2002:AG4077 
136 ECLI:NL:HR:2005:AU4042 r.o. 3.3 (Skeelerarrest) 
137 ECLI:NL:PHR:2002:AE7010 r.o. 3.5 (Manege Amstelland) 
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aangenomen. Een deelnemer aan een skeelerwedstrijd vliegt kort na de bocht uit het met strobalen 

afgezette parcours en komt vervolgens tegen een boom tot stilstand, waardoor hij ernstig gewond 

raakt. Het Hof Arnhem oordeelt dat de organisator is tekortgeschoten in het treffen van voldoende 

veiligheidsmaatregelen op het parcours ter voorkoming van ongevallen. De deelnemer heeft eigen 

schuld door niet zodanig voorzichtig te rijden dat hij de afzetting die hij al enige malen was 

gepasseerd niet zou raken. De deelnemer had kunnen constateren dat het parcours niet goed was 

afgezet. Hij had immers al enkele malen hetzelfde rondje gereden en had moeten besluiten te 

stoppen met de wedstrijd. Op grond van de causale afweging werd de deelnemer 75% eigen schuld 

toegerekend. Partijen kregen daarna nog de gelegenheid gemotiveerd aan te geven of er aanleiding 

was voor een billijkheidscorrectie.138 Uit deze uitspraak kan worden opgemaakt dat deelname aan 

een gevaarlijk evenement niet per definitie eigen schuld oplevert, maar wel in het geval de 

deelnemer had moeten opmerken dat er sprake was van een onveilige situatie.  

         Het Hof Arnhem nam ook eigen schuld aan van een deelnemer aan een veldtoerfietstocht. In 

het parcours bevond zich een bevroren plas waardoor de deelnemer ten val kwam. Het hof achtte 

de organisator aansprakelijk omdat zij het parcours had moeten controleren. De organisator had 

bijvoorbeeld een waarschuwingsbord kunnen plaatsen. Het hof oordeelde ten aanzien van de eigen 

schuld van de deelnemer als volgt: 

 

‘’Het hof oordeelt dat het aandeel van de voor het uitzetten van het parcours verantwoordelijke Tourclub 

Rijssen, die verzuimd heeft enige waarschuwing voor de deelnemers te plaatsen bij deze moeilijk op te 

merken en bezwaarlijk te ontwijken ijsplaat, zwaarder weegt dan de onvoorzichtigheid van [appellant] 

door in een groep te rijden en zijn uitzicht te beperken. Het hof verdeelt derhalve de schade in de 

verhouding 2 : 1.’’139 

 

4.2.1 Opvattingen in de literatuur 

In de literatuur wordt door Hartlief tevens gesteld dat de enkele deelname aan een 

(sport)evenement door een deelnemer nog geen eigen schuld hoeft op te leveren. Daarbij is van 

belang of de deelnemer het risico heeft kunnen inschatten. Hartlief betoogt dat geen sprake kan zijn 

van eigen schuld indien de deelnemer niet in staat was om gewenst gedrag te vertonen.140  

            Bij de causale verdeling ex artikel 6:101 BW gaat het volgens Van Dam niet alleen om de 

bijdrage van de benadeelde aan het ontstaan van het ongeval, maar ook om diens bijdrage aan de 

omvang van de schade. Een passagier die geen veiligheidsgordel draagt levert geen causale bijdrage 

aan het ongeval, maar wel aan zijn schade. Bij eigen schuld gaat het volgens Van Dam niet om 

aansprakelijkheid van de benadeelde, maar om de vraag of een deel van de schade waarvoor de 

wederpartij jegens hem aansprakelijk is voor zijn eigen rekening behoort te blijven.141   

            In de rechtspraak en literatuur wordt volgens Van Kleef terughoudend omgegaan met het 

aannemen van eigen schuld van een deelnemer indien de organisator zijn zorgplicht heeft 

verzaakt.142 Door Hartlief en Klaassen wordt betoogd dat de zorgplicht van de organisator zo ver lijkt 

te gaan, dat voor eigen schuld van de deelnemer of toeschouwer weinig ruimte is. In sport- en 

spelsituaties tussen deelnemers onderling geldt een hoge aansprakelijkheidsdrempel en een beroep 

op eigen schuld is vrijwel niet mogelijk. Bij de aansprakelijkheid van een organisator geldt in principe 

een lage drempel voor het aannemen van aansprakelijkheid en is een beroep op eigen schuld ook 

                                                           
138 ECLI:NL:GHARN:1998:AE5245 
139 ECLI:GHARN:2010:BL7129 r.o. 2.13 
140 Hartlief 2005, p. 832. 
141 Van Dam 2020, p. 562. 
142 Van Kleef 2010, p. 6. 
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lastig. Op deze verhouding wordt in de literatuur nog al eens kritiek geuit.143 De eigen 

verantwoordelijkheid van een deelnemer blijkt bij de aansprakelijkheid van een organisator vrijwel 

geen rol te spelen.  

 

4.3 Billijkheidscorrectie ex art. 6:101 BW 

Nadat de omvang van de schadevergoeding in eerste instantie aan de hand van de causale verdeling 

is vastgesteld, kan er door middel van een billijkheidscorrectie van deze hoofdregel worden 

afgeweken. Voor de eventuele toepassing van een billijkheidscorrectie moet rekening gehouden 

worden met alle relevante omstandigheden, zowel aan de zijde van de organisator als aan de zijde 

van de benadeelde. De Hoge Raad geeft aan dat de uiteenlopende ernst en mate verwijtbaarheid 

van de gemaakte fouten, de aard van schade, de aard en ernst van het letsel, de leeftijd van de 

deelnemer en of de organisator verzekerd is relevante omstandigheden zijn bij het vaststellen van 

de billijkheidscorrectie.144 Volgens de Hoge Raad zijn zowel de causaliteitsafweging als de eventuele 

toepassing van de billijkheidscorrectie met feitelijke waarderingen verweven en berusten deze in 

belangrijke mate op intuïtieve inzichten.145 

            In het hiervoor genoemde arrest van het Hof Arnhem waarbij een deelnemer bij een 

skeelerwedstrijd uit de bocht vloog, werd op grond van de causale afweging een eigen schuld 

percentage van 75% aangenomen. Daarna kwam de billijkheidscorrectie aan bod. Volgens het hof is 

een aan de deelnemer toe te rekenen omstandigheid in de eerste plaats het feit dat hij de strobaal 

met zijn skeeler heeft geraakt. Hij heeft niet zo voorzichtig en oplettend gereden dat hij de strobaal 

langs de kant van het parcours – welke hij heeft moeten zien nu hij al enige malen langs deze 

strobaal was gereden – niet zou raken. Daarnaast is een belangrijke factor dat de benadeelde heeft 

deelgenomen aan een skeelerwedstrijd, waarbij met hoge snelheid wordt gereden te midden van 

andere skeelerrijders, terwijl de ruimte voor inhalen beperkt was. De ernst en mate van 

verwijtbaarheid van de deelnemer enerzijds en de door de organisator anderzijds gemaakte fouten 

en het feit dat het ongeval voor de deelnemer zeer ernstig letsel tot gevolg heeft gehad, brengen het 

hof tot het oordeel dat de billijkheid meebrengt dat niet 25%, maar 50% van de schade van de 

deelnemer wordt vergoed.146 

            Het hof ’s-Hertogenbosch paste in september 2015 een billijkheidscorrectie van 10% toe bij 

een verkeersongeval en overwoog daarbij het volgende:  
 

‘’Het hof is van oordeel dat de ernst van de door [geïntimeerde 1] gemaakte fouten, te weten het 

alcoholgebruik en het rijden met een voor de situatie te hoge snelheid, zwaarder weegt dan de – aan 

beide partijen te verwijten – onoplettendheid bij het oversteken van de kruising. Daarnaast spelen het 

letsel en de ernstige gevolgen die het ongeval voor [appellant] hebben gehad, een rol. Tenslotte 

neemt het hof in aanmerking dat sprake is van een verzekeringsplicht aan de zijde van [geïntimeerde 

1], hetgeen een uitdrukking is van de bescherming die de wetgever aan verkeersslachtoffers heeft 

willen geven.’’147 

 

De vraag of de billijkheid een aanpassing van de causale verdeling eist, zal volgens Keirse en 

Jongeneel steeds moeten worden gesteld. Maar dat betekent volgens hen niet dat een herverdeling 

                                                           
143 Hartlief 1995, p. 1460; Klaassen 1996, p. 379.  
144 ECLI:NL:HR:1997:ZC2517; ECLI:NL:HR:2015:1872; ECLI:NL:PHR:2015:462; ECLI:NL:HR:2001:AB1426 (Chan-a-
Hung/Maalsté) 
145 ECLI:NL:HR:2011:BP6996; ECLI:NL:HR:2001:AB1426, r.o. 3.7.4 
146 ECLI:NL:GHARN:1998:AE5245 
147 ECLI:NL:GHSHE:2015:3594, r.o. 3.5.5 
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altijd noodzakelijk is. Onder omstandigheden kan het billijk zijn om van de causale verdeling af te 

wijken, maar in de regel zal dit niet altijd het geval zijn. De causale verdeling kan ook tot een billijk 

resultaat leiden.148 

 

 

4.4 Conclusie 

In paragraaf 4.2 is geconcludeerd dat het deelnemen aan of toeschouwen van een evenement veelal 

niet voldoende is voor het aannemen van eigen schuld. Eigen schuld kan een deelnemer slechts 

worden tegengeworpen indien hem een verwijt kan worden gemaakt of sprake is van een 

omstandigheid die in zijn risicosfeer ligt. Het gaat dan bijvoorbeeld om de situatie dat de deelnemer 

zelf heeft kunnen constateren dat sprake is van een onveilige situatie en toch door gaat met het 

evenement. Verder nam het Hof Arnhem eigen schuld aan bij een deelnemer aan een fietstocht 

omdat hij een positie had gekozen in een groep fietsers op korte afstand van voorgangers, wat zijn 

blik naar voren belemmerde. Dit kon hem worden toegerekend omdat geen sprake was van een 

wedstrijd.  

            In het Skeeler-arrest deed de organisator een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van 

de cursist om een helm te dragen. Dit beroep op eigen schuld werd door de Hoge Raad afgewezen 

omdat het hier ten eerste ging om beginners die het risico van hoofdletsel moeilijk konden 

inschatten, ten tweede de valhelm niet werd getoond en ten derde de instructeur zelf ook geen 

helm droeg.149 Van belang is derhalve of de deelnemer het risico juist kon inschatten. In het arrest 

Manege Amstelland viel de berijder van het paard (in een contractuele relatie) geen verwijt te 

maken, maar was haar deelname aan de paardentocht een omstandigheid die in haar risicosfeer lag. 

            Uit o.a. het Skeelerarrest blijkt dat in de rechtspraak terughoudendheid wordt betracht bij het 

aannemen van eigen schuld van een deelnemer indien de organisator haar zorgplicht jegens de 

deelnemer, al dan niet in meer of mindere mate, heeft verzaakt.150 De zorgplicht van de organisator 

lijkt zo ver te gaan, dat voor eigen schuld van de deelnemer weinig ruimte is. In de literatuur wordt 

door Hartlief en Klaassen betoogd dat in sport- en spelsituaties tussen deelnemers onderling een 

hoge aansprakelijkheidsdrempel geldt en een beroep op eigen schuld is vrijwel niet mogelijk is. Bij 

de aansprakelijkheid van een organisator geldt een lage drempel voor het aannemen van 

aansprakelijkheid en is een beroep op eigen schuld ook niet eenvoudig. Bij de aansprakelijkheid van 

een organisator lijkt derhalve weinig aandacht te zijn voor de eigen verantwoordelijkheid voor een 

deelnemer aan een risicovol evenement.151 

            Nadat de causale verdeling is vastgesteld kan eventueel nog een billijkheidscorrectie worden 

toegepast. Factoren die daarbij meespelen zijn de uiteenlopende ernst en mate van verwijtbaarheid 

van de gemaakte fouten, de aard en ernst van het letsel, de leeftijd van benadeelde en of er een 

verzekering is afgesloten die de schade dekt. De billijkheidscorrectie leidt veelal tot een beperkte 

aanpassing van de causale verdeling, maar er zijn factoren die daar van afwijken. De aard en ernst 

van het letsel kunnen tot een vergaande billijkheidscorrectie leiden.  
 

 

 

 

                                                           
148 Keirse/Jongeneel 2013/16 
149 ECLI:NL:HR:2005:AU4042 r.o. 3.3 (Skeelerarrest) 
150 ECLI:NL:HR:1988:AD0482 (Circus Mullens); ECLI:NL:GHLEE:2002:AG4077 
151 Hartlief 1995, p. 1460; Klaassen 1996, p. 379.  
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Hoofdstuk 5 – Conclusie 

In deze scriptie is onderzocht onder welke juridische voorwaarden een organisator jegens een 

toeschouwer of deelnemer civielrechtelijk aansprakelijk is voor schade als gevolg van een ongeval 

tijdens een (sport)evenement. Daarbij werd onderscheiden tussen de aansprakelijkheidspositie van 

de organisator jegens deelnemers en al of niet betalende toeschouwers. In hoofdstuk 1 werd de 

aansprakelijkheidspositie van een organisator jegens deelnemers en toeschouwers op grond van art. 

6:162 BW onderzocht. Wanneer een benadeelde deelnemer is aan een sport- en spelsituatie is soms 

lastig aan te geven, de beoordeling is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.  

            De volgende afbakeningsvraag betreft het onderscheid tussen een toeschouwer en een 

deelnemer. Wanneer kan een betrokkene worden aangemerkt als toeschouwer en wanneer als 

deelnemer? Ook op deze vraag kan geen eenduidig antwoord worden gegeven. Uit de jurisprudentie 

blijkt dat indien een betrokkene niet zelf de karakteriserende handeling voor een sport of spel 

verricht niet wil zeggen dat deze betrokkene als toeschouwer moet worden aangemerkt. Aan de 

andere kant kan een betrokkene die zich (korte tijd) fysiek in een sport- of spelsituatie bevindt niet 

altijd als deelnemer worden aangemerkt.  

            Geconstateerd kan worden dat er relatief veel jurisprudentie bestaat over de vraag of iemand 

al of niet deelnemer is aan een sportactiviteit. De reden daarvoor is dat de drempel voor het 

aannemen van onrechtmatigheid bij deelnemers in sport- en spelsituaties veel hoger ligt dan bij niet-

deelnemers, zo blijkt o.a. uit het Natrap-arrest. Deze jurisprudentie heeft echter geen betrekking op 

de positie van organisatoren. In de literatuur wordt door Bolt en Spier betoogd dat indien een 

deelnemer niet aansprakelijk is jegens een andere deelnemer, de organisator in beginsel ook niet 

aansprakelijk behoort te zijn. Indien de organisator iets te verwijten valt, zal de aansprakelijkheid 

van een organisator volgens Bolt en Spier telkens aan de hand van de algemene 

gevaarzettingscriteria moeten worden beoordeeld. 

 

Aansprakelijkheidscriterium van de organisator jegens toeschouwers en deelnemers 

Ten aanzien van de buitencontractuele aansprakelijkheid is in hoofdstuk 2 gebleken dat de 

beoordeling of een organisator onrechtmatig heeft gehandeld af hangt van de beoordeling van alle 

omstandigheden van het geval. De zogenaamde Kelderluikfactoren vormen het belangrijkste 

toetsingskader. Deze gezichtspunten zijn: 

 Hoe waarschijnlijk het is dat een toeschouwer of deelnemer niet de nodige oplettendheid en 

voorzichtigheid in acht neemt; 

Toeschouwers en deelnemers moeten tegen hun eigen onoplettendheid worden 

beschermd. Door Van Dam werd betoogd dat een organisator geen rekening hoeft te 

houden met algemeen bekende en dagelijks aanwezige gevaren. 

 Hoe groot de kans is dat daaruit ongevallen ontstaan; 

De kans op een ongeval moet door een organisator zoveel mogelijk worden beperkt.  

 Hoe ernstig de gevolgen kunnen zijn; en 

De ernst van het letsel speelt mee, maar ernstig letsel als gevolg van gevaarzettend gedrag 

van een organisator leidt niet automatisch tot onrechtmatigheid. Deze factor is niet 

doorslaggevend.  

 Hoe bezwaarlijk het is voor de organisator om voorzorgsmaatregelen te treffen. 

Een organisator dient indien mogelijk veiligheidsmaatregelen te treffen zoals voldoende 

opgeleid personeel en voldoende deugdelijk materiaal. Daarnaast kan de 

waarschuwingsplicht een belangrijke voorzorgsmaatregel zijn. In de literatuur wordt deze 

factor niet doorslaggevend geacht.  
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De Hoge Raad heeft in het Disloque- en Skeelerarrest de zorgplicht van een organisator jegens 

deelnemers nader uitgewerkt. Uit deze arresten blijkt dat het voorkomen van gevaar door de 

organisator niet altijd mogelijk is, maar dat van belang is dat de organisator zich hiervan bewust is en 

voldoende waarschuwt voor mogelijke gevaren en voldoende toezicht houdt op de naleving van 

veiligheidsinstructies. Uit het Skeelerarrest blijkt verder dat de Hoge Raad ook rekening houdt met 

de mate van ervaring van een deelnemer. Hoe minder ervaring een deelnemer heeft, des te meer 

voorzorgsmaatregelen een organisator dient te treffen.152 

 

Onderscheid zorgplicht van de organisator ten aanzien van deelnemers en toeschouwers? 

Op de vraag of aan de zorgplicht van de organisator ten aanzien van toeschouwers zwaardere eisen 

worden gesteld dan aan de zorgplicht jegens deelnemers kan geen eenduidig antwoord worden 

gegeven. Uitspraken van de Hoge Raad over de zorgplicht van een organisator jegens toeschouwers 

konden niet worden gevonden. In uitspraken uit de lagere jurisprudentie zijn ten aanzien van 

toeschouwers steeds de Kelderluikfactoren te herkennen. Evenals bij deelnemers gaat de zorgplicht 

van de organisator niet zo ver dat hij onder elke omstandigheid de veiligheid van toeschouwers dient 

te garanderen. Hoe waarschijnlijker de onvoorzichtigheid van de toeschouwers, des te groter het 

risico op schade en des te meer zorgvuldigheid door de organisator is vereist.  

            In de literatuur zijn de meningen verdeeld over de vraag of aan de zorgplicht van een 

organisator jegens toeschouwers zwaardere eisen worden gesteld dan jegens deelnemers. Van Dam, 

Van Mullem en Jansen zijn van mening dat de zorgplicht van een organisator jegens toeschouwers 

verder strekt. Toeschouwers mogen er volgens Van Dam, Van Mullem en Jansen op vertrouwen dat 

een organisator hen beschermt tegen eventuele gevaren van het evenement. Bolt en Spier zijn van 

mening dat er geen verschil moet worden gemaakt tussen deelnemers en toeschouwers indien het 

gaat om de aansprakelijkheid van organisatoren.  

 

Contractuele aansprakelijkheid van de organisator 

In hoofdstuk 3 is de contractuele aansprakelijkheid van de organisator onderzocht. Een organisator 

is op grond van art. 6:74 BW aansprakelijk indien de organisator jegens de deelnemer of 

toeschouwer is tekortgeschoten in de contractuele zorgplicht. De normstelling waarnaar het 

handelen van de organisator wordt beoordeeld is ex art. 6:74 BW vergelijkbaar met die van art. 

6:162 BW. Dat wil zeggen dat een organisator geen groter gevaar in het leven mag roepen dan waar 

een toeschouwer of deelnemer redelijkerwijs rekening mee moet houden. Dat de organisator een 

zorgplicht heeft jegens deelnemers en toeschouwers om schade te voorkomen is meestal niet 

specifiek opgenomen in de overeenkomst. Op grond van de aanvullende werking van de redelijkheid 

en billijkheid ex art. 6:248 lid 1 BW zal een dergelijke zorgplicht van de organisator kunnen worden 

aangenomen. In de lagere jurisprudentie is aangenomen dat de zorgplicht van een organisator bij 

contractuele aansprakelijkheid niet verder strekt dan bij buitencontractuele aansprakelijkheid.  

            In de praktijk wordt vrijwel altijd geprocedeerd op grond van art. 6:162 BW. Een verklaring 

daarvoor kan zijn dat op grond van de Kelderluikfactoren via art. 6:162 BW een duidelijkere 

zorgplicht kan worden geformuleerd. In het kader van de samenloop met de contractuele relatie 

tussen een door een toeschouwer of deelnemer aansprakelijk gestelde organisator zijn twee 

aspecten van belang. Allereest dat organisatoren in contractuele verhoudingen de mogelijkheid 

hebben om te exonereren voor aansprakelijkheid. Bovendien kan jegens een organisator in een 

contractuele verhouding eventueel een verzekeringsplicht worden aangenomen op grond van de 

aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid ex art. 6:248 lid 1 BW.  

            Uit de jurisprudentie blijkt dat een exoneratieclausule van een organisator in beginsel slechts 

                                                           
152 ECLI:NL:HR:2005:AU4042 r.o. 4.7 (Skeelerarrest) 
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bescherming biedt tegen contractuele aansprakelijkheid. Toch heeft de Hoge Raad in het arrest 

Groningen/Zuidema aangegeven dat de onrechtmatige daad veelal niet los kan worden gezien van 

een contractuele schending. Mijns inziens kan worden geconcludeerd dat exoneratieclausules veelal 

zullen strekken tot beperking van zowel de contractuele als de buitencontractuele aansprakelijkheid. 

Er is geen aanwijzing in de jurisprudentie dat voor buitencontractuele aansprakelijkheid niet kan 

worden geëxonereerd.  

 

Verzekeringsplicht van een organisator 

In vergelijking met een beroep op art. 6:162 BW kan een voordeel van een beroep op wanprestatie 

ex art. 6:74 BW van een deelnemer of toeschouwer zijn dat jegens een organisator in een 

contractuele verhouding eerder een verzekeringsplicht zal worden aangenomen. Uit het arrest X/St. 

ROC Twente volgt dat de Hoge Raad een algemene contractuele verzekeringsplicht vooralsnog heeft 

afgewezen. De Hoge Raad lijkt de mogelijkheid open te laten dat onder bijzondere omstandigheden 

wel een verzekeringsplicht geldt. Daarbij zijn twee Kelderluikfactoren in het bijzonder van belang. De 

ernst van de gevolgen en de mate van bezwaarlijkheid voor organisatoren om voorzorgsmaatregelen 

te treffen. Een organisator dient de risico’s van het evenement in te schatten en het afsluiten van 

een verzekering kan een voorzorgsmaatregel zijn om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken.  

            In de literatuur wordt door Verheij slachtofferbescherming als belangrijkste argument voor 

een verplichte verzekering tegen ernstige letselschade genoemd. Ook de organisator heeft belang bij 

een aansprakelijkheidsverzekering. Met een dergelijke verzekering wordt immers het risico voor een 

organisator teruggebracht tot het betalen van een premie en eventueel eigen risico.    

 

Exoneratieclausules  

Een organisator zal in een contractuele relatie aansprakelijkheid voor schade tijdens het evenement 

zoveel mogelijk willen uitsluiten. Voor de beoordeling of een organisator zich kan beroepen op een 

exoneratieclausule blijkt in de praktijk voornamelijk te worden getoetst aan de redelijkheid en 

billijkheid (art. 6:248 lid 2 BW) dan wel indien het beding in de algemene voorwaarden is 

opgenomen of het beding onredelijk bezwarend is (art. 6:233 BW). Art. 3:40 BW behoort technisch 

gezien tot de mogelijkheden, maar de Hoge Raad lijkt een voorkeur te hebben voor de 

omstandighedentoets van art. 6:248 lid 2 BW. 

            Op grond van art. 6:237 sub f BW wordt voor deelnemers aan sportevenementen een 

exoneratie in algemene voorwaarden voor elke vorm van schade (waaronder ernstig letsel of de 

dood) vermoed onredelijk bezwarend te zijn. De organisator dient vervolgens te stellen en te 

bewijzen dat het beding niet onredelijk bezwarend is. Uit het arrest Stal Mansour/Zwolsche 

Algemeene blijkt dat dit niet eenvoudig is en niet snel zal slagen indien een deelnemer letselschade 

oploopt.153 

            De mogelijkheden van art. 6:248 lid 2 BW en art. 6:233 BW overlappen elkaar in belangrijke 

mate omdat voor de invulling van de vraag of een beroep van een organisator op een 

exoneratieclausule kan slagen de gezichtspunten uit het Saladin/HBU van belang zijn. Geconcludeerd 

kan worden dat de volgende gezichtspunten voor de positie van een organisator van groot belang 

zijn: 

 De zwaarte van de schuld van een organisator t.a.v. het veroorzaken van de schade;  

Indien een organisator verwijtbaar zijn zorgplicht heeft geschonden, zal de kans groot zijn 

dat het beroep van de organisator op een exoneratieclausule naar maatstaven van 

redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. De zwaarte van de schuld van een organisator 

                                                           
153 ECLI:NL:HR:2004:AR3164 (Stal Mansour/Zwolsche Algemeene) en ECLI:NL:GHARL:2013:BZ1719 
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dient in samenhang met de aard en ernst van de betrokken belangen te worden beoordeeld. 

In geval van opzet of bewuste roekeloosheid van een organisator is een beroep op een 

exoneratieclausule niet toegestaan. Dit lijkt gezien de jurisprudentie het belangrijkste 

gezichtspunt. 

 De mate waarin de deelnemer of toeschouwer zich de strekking van het beding bewust is 

geweest; 

Uit het Skeelerarrest blijkt dat het van belang is dat een deelnemer zich bewust is van het 

feit dat zeer ernstige vormen van schade voor zijn eigen rekening kunnen komen.  

 De maatschappelijke positie en onderlinge verhouding van partijen; 

Een organisator kan als professionele partij de risico’s van een evenement veelal beter 

inschatten dat een toeschouwer of deelnemer.  

 Of de toeschouwer/deelnemer betrokken is geweest bij de totstandkoming van het beding; 

Uit het Skeelerarrest volgt tevens dat hoe minder inbreng een partij bij het opstellen van de 

contractvoorwaarden heeft gehad, hoe minder snel een beroep kan worden gedaan op het 

exoneratiebeding. 

 In hoeverre de organisator het risico had kunnen verzekeren. 

Uit het arrest Kuunders/Swinkels volgt dat een beroep op een exoneratieclausule 

onaanvaardbaar kan zijn indien het voor de organisator wel mogelijk was geweest om een 

verzekering af te sluiten,  maar hij dit niet heeft gedaan.  

 

Eigen schuld van een toeschouwer of deelnemer  

Ten aanzien van de vraag in hoeverre een organisator een beroep op eigen schuld ex art. 6:101 BW 

van de deelnemer of toeschouwer kan doen, is in hoofdstuk 4 geanalyseerd dat het toeschouwen of 

deelnemen aan een (gevaarlijk) evenement doorgaans niet voldoende is voor het aannemen van 

eigen schuld. Indien sprake is van verwijtbaarheid aan de zijde van de deelnemer of toeschouwer 

kan eigen schuld worden aangenomen. Een activiteit als paardrijden kan een omstandigheid zijn die 

in de risicosfeer van de benadeelde ligt. Van belang is wel of de deelnemer het risico goed heeft 

kunnen inschatten. Nadat de causale verdeling is vastgesteld kan eventueel nog een 

billijkheidscorrectie worden toegepast. Factoren die daarbij meespelen zijn de uiteenlopende ernst 

en mate van verwijtbaarheid van de gemaakte fouten, de aard en ernst van het letsel, de leeftijd van 

benadeelde en of er een verzekering is afgesloten die de schade dekt. De aard en ernst van het letsel 

kunnen tot een vergaande billijkheidscorrectie leiden.  

 

Antwoord op de probleemstelling 

De aansprakelijkheidspositie van een organisator houdt in belangrijke mate een invulling van de 

Kelderluik-factoren in. Dit geldt voor zowel de aansprakelijkheid jegens deelnemers als 

toeschouwers. Organisatoren zullen veelal buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld. Het 

voorkomen van elk gevaar door de organisator is niet altijd noodzakelijk, maar van belang is dat de 

organisator zich bewust is van de risico’s en voldoende waarschuwt voor mogelijke gevaren. 

            Bij buitencontractuele aansprakelijkheid van de organisator zal niet snel een 

verzekeringsplicht worden aangenomen. Binnen de contractuele relatie is het nog onzeker onder 

welke omstandigheden een organisator eventueel een verzekeringsplicht heeft. Verder kan een 

organisator binnen een contractuele relatie gebruik maken van een exoneratiebeding. Een dergelijk 

beding kan echter (in het geval het is opgenomen in de algemene voorwaarden) onredelijk 

bezwarend zijn, dan wel onaanvaardbaar zijn naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. De 

beoordeling hiervan is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.  

            Op grond van art. 6:101 BW kan de schadevergoedingsplicht van de organisator worden 
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verminderd indien de schade mede een gevolg is van een omstandigheid die aan de benadeelde kan 

worden toegerekend. Rechters lijken echter terughoudend om te gaan met het leerstuk van eigen 

schuld bij de aansprakelijkheid van organisatoren met name indien sprake is van ernstig letsel.  

 

Juridische probleempunten bij de aansprakelijkheid van organisatoren  

Uit het onderzoek blijkt dat er verschillende probleempunten zijn bij het vaststellen van de 

aansprakelijkheid van organisatoren jegens toeschouwers en deelnemers. Het eerste probleempunt 

is gelegen in het maken van een onderscheid in de aansprakelijkheidspositie van toeschouwers en 

deelnemers. Het is moeilijk om vast te stellen of er sprake is van deelnemers onderling en ook het 

onderscheid tussen een deelnemer en toeschouwer is niet duidelijk uit de jurisprudentie af te leiden. 

De vraag is of wel een onderscheid moet worden gemaakt in aansprakelijkheidspositie van de 

organisator jegens deelnemers en toeschouwers. Daarover ben ik van mening dat het aannemen van 

een gelijke aansprakelijkheidspositie van deelnemers en toeschouwers geen bevredigende oplossing 

is. Naar mijn mening moet aansluiting worden gezocht bij de gedachtegang van Van Dam, Van 

Mullem en Jansen dat het verwachtingspatroon van een toeschouwer niet hetzelfde is als bij een 

deelnemer. In het algemeen kan namelijk gesteld worden dat de kans dat een toeschouwer schade 

lijdt in het algemeen geringer is dan bij een deelnemer. Toeschouwers mogen er op vertrouwen dat 

zij worden beschermd tegen mogelijke gevaren van het evenement. Naar mijn mening mag aan de 

zorgplicht van een organisator jegens toeschouwers dan ook zwaardere eisen worden gesteld dan bij 

deelnemers. 

 

Verzekeringsplicht 

Een ander probleempunt is gelegen in de vraag of een organisator een verzekeringsplicht heeft. 

Zoals gezegd ligt een verzekeringsplicht bij buitencontractuele aansprakelijkheid niet voor de hand. 

Ten aanzien van de contractuele aansprakelijkheid is dit nog onduidelijk. Mijns inziens zou een 

organisator op grond van de aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid op grond van zijn 

contractuele relatie een verzekeringsplicht moeten hebben bij risicovolle evenementen. Een 

organisator is in staat om de risico’s in kaart te brengen en maatregelen te treffen. Ook 

organisatoren zullen gebaat zijn bij een verzekeringsplicht. 

 

Exoneratieclausules   

Dan nog het aspect van de exoneratieclausules. Evenals Van Wechem en Rinkes ben ik van mening 

dat exoneratie door organisatoren voor letselschade uit het oogpunt van slachtofferbescherming 

niet mogelijk zou moeten zijn. Dit zou de rechtszekerheid ten goede komen en bovendien zal een 

organisator mijns inziens meer gestimuleerd worden om zich maximaal in te spannen voor de 

veiligheid van toeschouwers en deelnemers.  

 

Eigen schuld van een toeschouwer of deelnemer 

Tenslotte is veel te doen over vraag in welke gevallen de schadevergoedingsplicht van een 

organisator moet worden verminderd op grond van art. 6:101 BW. In de jurisprudentie wordt 

terughoudend omgegaan met het aannemen van eigen schuld van een toeschouwer of deelnemer. 

In sport- en spelsituaties tussen deelnemers onderling geldt een hoge aansprakelijkheidsdrempel en 

is een beroep op eigen schuld vrijwel niet mogelijk. Bij de aansprakelijkheid van een organisator 

geldt een lage drempel voor het aannemen van aansprakelijkheid en is een beroep op eigen schuld 

door een organisator ook niet eenvoudig.  

            Mijns inziens wordt momenteel te weinig rekening gehouden met een bepaalde mate van 

risicoaanvaarding aan de zijde van deelnemers. Bij aansprakelijkheid tussen deelnemers onderling 
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wordt immers wel rekening gehouden met de sportcontext. Naar mijn mening moet een ruimer 

beroep op eigen schuld van een deelnemer door een organisator mogelijk zijn.  
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