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 Mr. A. Kolder 1   Opinie 

 Naar een nieuw verzekeringsproduct voor de 
voetbalsport?

 AV&S 2017/38     

   Onlangs veroordeelde het Hof Den Haag een amateur-
voetballer, die met een ‘sliding tackle’ een tegenstan-
der tijdens een voetbalwedstrijd ernstig blesseerde, 
voor mishandeling. Deze strafrechtelijke uitspraak 
zorgde binnen en buiten ‘de voetbalwereld’ voor de 
nodige ophef. Ernstig voetballetsel is echter niet al-
leen in het straf- maar ook in het civiele recht een 
‘lastig’ verschijnsel. De vraag wordt opgeworpen of 
de ontwikkeling van een ‘nieuwe’ schadeverzekering 
voor de voetbalsport uitkomst zou kunnen bieden.    

 Vlak voor de aftrap van het huidige voetbalseizoen ver-
scheen een arrest van het Hof Den Haag waarin een ama-
teurvoetballer, die met een ‘sliding tackle’ een tegenstander 
tijdens een voetbalwedstrijd ernstig blesseerde, 2    strafrech-
telijk werd veroordeeld voor mishandeling. 3    De uitspraak 
zorgde binnen en buiten ‘de voetbalwereld’ voor de nodige 
ophef en werd breed uitgemeten in de media. De kritie-
ken waren niet mals. Van ‘Uitspraak over vuile sliding bij 
amateurs kan grote gevolgen hebben’ 4    tot ‘Rechter legt met 
taakstraf bom onder voetbaltackle’. 5    Bespiegelingen over 
de strafrechtelijke implicaties van het Haagse arrest laat ik 
als civilist graag aan strafrechtgeleerden. 6    Ik wens het ar-
rest aan te grijpen om stil te staan bij de civielrechtelijke 
kant van tijdens een amateur-voetbalwedstrijd door de ene 
deelnemer aan een andere deelnemer toegebracht ernstig 
letsel. 7    
 Uit cijfers blijkt dat het aantal veldvoetbalblessures jaarlijks 
neerkomt op 650.000, waarvan 50.000 leiden tot behande-
ling op de spoedeisende hulp. In 1.900 gevallen vindt aan-
sluitend nog een ziekenhuisopname plaats. Ruim de helft 
van de SEH-gevallen bestaat uit beenletsel (voornamelijk 
enkel en knie), een derde betreft blessures aan de boven-
ste ledematen (voornamelijk vingers, hand en pols). Naast 
vallen (verzwikken en verstappen) is lichamelijk contact 
(trappen en schoppen) hiervan de belangrijkste oorzaak. 8    
De voetballer die door toedoen van een andere deelnemer 
ernstig geblesseerd raakt en schadeloosstelling wenst, zal 

  1  Mr. A. (Arvin) Kolder is advocaat bij PUNT letselschade advocaten te 
Emmen. Daarnaast is hij als docent en onderzoeker verbonden aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. Citeerwijze: A. Kolder, ‘Naar een nieuw ver-
zekeringsproduct voor de voetbalsport’,  AV&S 2017/38 . 

  2  Het slachtoffer liep een dubbele beenbreuk en een scheur in de enkel op. 
  3  Hof Den Haag 21 juli 2017,  ECLI:NL:GHDHA:2017:2324 , waarin een taak-

straf van 100 uren werd opgelegd. 
  4  Algemeen Dagblad, 31 augustus 2017. 
  5  Nieuwsuur, 31 augustus 2017. 
  6  De uitspraak doet denken aan HR 22 april 2008,  NJ 2008/375  (Kokmeijer), 

waarin een profvoetballer na een tackle met ernstig letsel tot gevolg straf-
rechtelijk werd veroordeeld voor zware mishandeling. 

  7  Waar in het navolgende van ‘voetballer’ wordt gesproken, moet daaron-
der mede ‘voetbalster’ worden verstaan. Het vrouwenvoetbal is naar eigen 
zeggen op dit moment zelfs de grootste groeifactor van de KNVB. 

  8  Onderzoeksrapport VeiligheidNL, Blessures door veldvoetbal, juni 2012. 

zijn heil moeten zoeken in het aansprakelijkheidsrecht. Dit 
betreft veelal een moeilijk begaanbare weg. Zo schuilt een 
eerste probleem al in het aantonen van wat precies is voor-
gevallen. Anders dan in het profvoetbal ontbreken in het 
amateurvoetbal doorgaans videobeelden en de over en weer 
ingebrachte getuigenverklaringen zijn niet zelden tegenge-
steld, want voornamelijk afkomstig van personen die juist 
het ene of het andere elftal gunstig gezind zijn. 9    Komt de 
toedracht toch vast te staan, dan ziet de gelaedeerde voet-
baller zich vervolgens geconfronteerd met de in sport- en 
spelsituaties geldende ‘verhoogde aansprakelijkheidsdrem-
pel’. 10    Duels om de  bal , slidings en tackles horen nu eenmaal 
bij de voetbalsport waarbij onvermijdelijk ook ‘ongelukkige’ 
acties plaatsvinden, zo luidt regelmatig de afwijzende rede-
nering. 11    Is aansprakelijkheid niettemin aan de orde, 12    dan is 
daarmee nog altijd niet gezegd dat de getroffen voetballer 
zicht heeft op schadeloosstelling. De veroorzaker van het 
letsel beschikt daartoe veelal niet over de financiële midde-
len, terwijl met diens eventueel betrokken WA-verzekeraar 
discussie over de ‘opzetclausule’ op de loer ligt. 13    Ernstig 
voetballetsel is derhalve niet alleen in het straf- maar ook in 
het civiele recht een ‘lastig’ verschijnsel.   

 Ik vraag mij af of hier geen kansen liggen voor verzeke-
raars. Zou het niet mogelijk zijn een  first party -verzekering 
te ontwikkelen waarmee voetballers zichzelf kunnen ver-
zekeren tegen het risico te worden getroffen door een ern-
stige sportblessure,  ongeacht  de aansprakelijkheidsvraag en 
met een dekkingsniveau  alsof  er aansprakelijkheid is? Het 
voordeel van een dergelijke voorziening is dat de lastige 
(en belastende) aansprakelijkheidsdiscussie tussen slacht-
offer en ‘dader’ verdwijnt, dekkingsperikelen rondom de 
WA-opzetclausule worden vermeden en de getroffen voet-
baller in beginsel in aanmerking komt voor een volledige 
vergoeding van zijn letselschade. Op dit moment biedt de 
KNVB in samenwerking met verzekeringsmakelaar AON de 
aangesloten voetbalverenigingen een aansprakelijkheids- 
en ongevallenverzekering aan. 14    Een ongevallenverzekering 
biedt vanwege haar beperkte dekking doorgaans echter 
geen uitkomst, 15    terwijl het als gezegd juist de vraag is of 

  9  Bijv. Rb. Den Haag 10 mei 2017,  ECLI:NL:RBDHA:2017:4845 . 
  10  Onder meer HR 19 oktober 1990,  NJ 1992/621  (Tennisbal); HR 20 februari 

2004,  NJ 2004/238  (Midgetgolf). 
  11  Bijv. Rb. Noord-Nederland 11 maart 2016,  ECLI:NL:RBNNE:2016:1502  (Voet-

baller verliest onderbeen). Zorgvuldigheidshalve zij vermeld dat ondergete-
kende in deze kwestie, die inmiddels aan het hof is voorgelegd, als advo-
caat van het slachtoffer optreedt. 

  12  Bijv. Rb. Den Haag 6 februari 2008,  ECLI:NL:RBSGR:2008:BC3860 . 
  13  Vgl. N. Frenk, Strafbare feiten en de reikwijdte van de opzetclausule in aan-

sprakelijkheidsverzekeringen,  VR 2015/36 . 
  14   www.knvb.nl /assist/assist-bestuurders/regels--amp%3B-bepalingen/

knvb-bepalingen/juridisch/verzekeringen. 
  15  Namelijk ‘slechts’ een (invaliditeits)percentage van een vooraf overeenge-

komen vast bedrag. De ongevallenverzekering van de KNVB kent verze-
kerde bedragen van € 75.000 (tot 19 jaar) en € 37.500 (vanaf 19 jaar). 
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de weg van het aansprakelijkheidsrecht in dit verband wel 
moet worden bewandeld. Of een schadeverzekering voor 
‘voetbalongevallen’ haalbaar is, zal mede afhangen van het 
kunnen inschatten van de kans dat dit risico zich verwezen-
lijkt en de omvang van de schade die dan ontstaat. 16    Dit lijkt 
mij, in ieder geval op het eerste gezicht, voor verzekeraars 
niet onmogelijk te zijn. 17      

 Met het oog op het risico van een verkeersongeval is het in 
ieder geval al wel mogelijk een  first party -verzekering af te 
sluiten. Inmiddels is gangbaar de Schadeverzekering Inzit-
tenden (SVI), die de bestuurder en passagiers van een auto 
dekking biedt ongeacht de aansprakelijkheidsvraag en op 
het niveau van het aansprakelijkheidsrecht. De premie van 
een SVI is goed betaalbaar, letterlijk maar een paar euro’s 
per maand, met name omdat de SVI-verzekeraar veelal 
regres kan uitoefenen op (de WA-verzekeraar van) de aan 
het ongeval ‘schuldige’. Uitoefenen van regres door de ver-
zekeraar die een ‘Schadeverzekering Voetballers’ (SVV) zou 
aanbieden, zal mede vanwege de al genoemde ‘verhoogde 
aansprakelijkheidsdrempel’ in sport- en spelsituaties min-
der eenvoudig zijn. Hier staat tegenover dat slachtoffers 
van ernstig voetballetsel zich naar mijn inschatting minder 
vaak aandienen dan slachtoffers van ernstige verkeersonge-
vallen terwijl de schadelast – de KNVB kent op dit moment 
circa 1,2 miljoen leden – toch over een groot collectief is 
‘uit te smeren’. Mede gelet op dit spreidingsargument als-
ook vanuit praktisch oogpunt zou de KNVB de ‘nieuwe’ SVV 
verplicht kunnen stellen voor voetbalverenigingen, die de 
premies dan via de contributie kunnen doorberekenen. 18    
Verenigingen zouden bovendien eventueel afgesloten on-
gevallenpolissen kunnen opzeggen, en het daarmee uitge-
spaarde geld kunnen aanwenden voor het afsluiten van een 
qua dekking adequatere SVV. 19      

 Ook een blik over de grens leert dat een betaalbare scha-
deverzekering voor ‘voetballetsel’ hier te lande haalbaar 
zou moeten zijn. Zo bestaat in Frankrijk al enige jaren de 
‘ Garantie des accidents de la vie ’ (GAV), een  first party -ver-
zekering die dekking biedt voor schade veroorzaakt door 
verwezenlijking van zogenoemde risico’s van het leven, 
waaronder sportongevallen zijn begrepen. 20    De verzekeraar 
die een GAV aanbiedt, heeft de mogelijkheid regres uit te 
oefenen op een eventueel aansprakelijke veroorzaker van 

  16  Vgl. A.J. Verheij, Onrechtmatige daad, Deventer: Wolters Kluwer 2015/6. 
  17  Het al genoemde onderzoeksrapport van VeiligheidNL toont bijvoorbeeld 

reeds dat omtrent de incidentie en het soort voetballetsels zeer gedetail-
leerde informatie beschikbaar is. 

  18  Wanneer de verenigingen de verzekering ten behoeve van hun leden af-
sluiten is van een zuivere first party-verzekering geen sprake, maar van 
een ‘directe verzekering’ waaronder haar leden rechtstreeks kunnen clai-
men. 

  19  Misschien is ook een ‘werkgeversvariant’ wel interessant. Vgl. Hof Arnhem 
27 juni 2006,  NJ 2006/474  (Moet werkgever aanvulling op loon betalen aan 
zaalvoetballende werknemer die regelmatig arbeidsongeschikt is door 
blessures?). 

  20   www.ffa-assurance.fr /content/la-garantie-des-accidents-de-la-vie-
gav?parent=74&lastChecked=125. Zie over de GAV ook T. Hartlief, ‘In af-
wachting van de Franse slag’,  NJB 2011/8 . 

het letsel. 21    Voor een aanspraak op uitkering geldt in be-
ginsel een drempel van 30% blijvende invaliditeit, 22    waar-
mee de GAV is bedoeld voor ‘ernstige gevallen’. Als premie 
wordt genoemd een bedrag van ongeveer € 100 per jaar. 23    
Ik kan me voorstellen dat met het oog op de betaalbaarheid 
van een ‘nieuwe’ Nederlandse SVV eveneens een ‘drempel’ 
wordt ingebouwd. In plaats van een invaliditeitspercentage 
zou ook gedacht kunnen worden aan een ‘forse’ drempel-
franchise (bijvoorbeeld € 5.000), waarmee ‘bagatelzaken’ 
en mogelijk ‘gesjoemel’ met de verzekering kunnen worden 
voorkomen. Blijft de schadeomvang onder de franchise, dan 
hoeft de SVV-verzekeraar niet uit te keren, terwijl in geval 
van overschrijding van de drempel recht op vergoeding van 
de gehele schade bestaat. 24      

 Wat ook van de precieze juridisch-technische vormgeving 
zij, het nadenken over een ‘nieuw’ product als een SVV past 
in ieder geval bij de actuele aandacht voor  first party -verze-
keringen als het aankomt op het vergoeden van letselscha-
de. 25    Daarbij acht ik het niet uitgesloten dat wanneer een 
gelaedeerde voetballer – al dan niet in combinatie met ex-
cuses van de veroorzaker – 26    zijn letselschade buiten het ci-
viele aansprakelijkheidsrecht om vlot vergoed krijgt van de 
betrokken SVV-verzekeraar, dergelijke kwesties ook minder 
vaak het strafrecht bereiken. En wanneer een ‘nieuwe’ scha-
deverzekering voor de voetbalsport een succes zou blijken 
te zijn, lijkt men daarvan op termijn bovendien de vruchten 
te kunnen plukken bij andere sporten waaraan nu eenmaal 
het risico van een ernstige blessure kleeft. 27                      

  21  Daarbij geldt ook in Frankrijk een ‘verhoogde aansprakelijkheidsdrempel’ 
in sport- en spelsituaties. Vgl. C.C. Van Dam, European Tort Law, Oxford: 
Oxford University Press 2013, nrs. 809-1 en 809-3. Zie specifiek op het ge-
bied van de voetbalsport Civ. 2e, 16 november 2000, n° 98-20.557 (Elleboog 
in gezicht) en Civ. 2e, 20 november 2014, n° 13-23.759 (Tackle). 

  22  Tegen een hogere premie valt te kiezen voor lagere percentages invaliditeit 
als drempelwaarde. 

  23   www.dossierfamilial.com /sante-social/droits-des-patients/la-garantie-
des-accidents-de-la-vie-54669. 

  24  Vgl. voor deze systematiek de drempel-franchise van € 500 in de regeling 
van de productenaansprakelijkheid (art. 6:190 lid 1 sub b BW). 

  25  Vgl. voor schade in het verkeer de door het Verbond van Verzekeraars in 
2015 uitgebrachte Toekomstvisie Automotive ‘Onderweg naar morgen’, 
alsmede het met betrekking tot schade door geweldsmisdrijven in 2015 
verschenen onderzoek van A.J.J.G. Schijns, ‘Naar een verzekerd slachtoffer-
recht. Effectief schadeverhaal van slachtoffers van misdrijven via het pri-
vate verzekeringsrecht’. Daadwerkelijk tot stand gekomen is vrij recent al 
een ‘nieuwe’ werknemersschadeverzekering, door werkgevers af te sluiten 
ten behoeve van hun aan het verkeer deelnemende werknemers en andere 
ondergeschikten. Zie nader bijv. J.R. Goudkuil, ‘Wat is een behoorlijke ver-
zekering in het kader van goed werkgeverschap?’, TVP 2016, afl. 4, p. 100-
107. 

  26  Vgl. Akkermans e.a., ‘Excuses in het privaatrecht’, WPNR 6772 (2008), 
p. 778-784. 

  27  Vgl. Rb. Arnhem 4 januari 2012,  ECLI:NL:RBARN:2012:BV1046  (Hockey); Hof 
Arnhem-Leeuwarden 15 juli 2014,  ECLI:NL:GHARL:2014:5670  (Paardrijden). 
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