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Aansprakelijkheid 
Inleiding 
Het onderwerp aansprakelijkheid leeft enorm in de roeiwereld. Zo nu en dan verschijnen er in het 
nieuws berichten over aansprakelijk van verenigingen of organisaties. Hoewel roeien niet zo’n 
risicovolle sport is, gebeurt er helaas af een toe toch een ongeluk. Menig bestuurder en organisator 
vraagt zich af of hij aansprakelijk zou kunnen zijn voor zo’n ongeluk. 
 
Die toenemende zorg over het al dan niet aansprakelijk gesteld kunnen worden heeft te maken met 
een ontwikkeling die in het recht in het algemeen te zien is, het ontstaan van een claimcultuur. Die 
claimcultuur is in de Verenigde Staten al veel langer gemeengoed. Iedereen kent uit de krant wel 
voorbeelden van rechtszaken in de VS waarbij fabrikanten enorme schadevergoedingen moeten 
betalen voor schade die consumenten hebben geleden, bijvoorbeeld een schadevergoeding voor 
brandwonden opgelopen door morsen met (te) hete koffie bij McDonalds. In de VS wordt het als 
rechtvaardig beschouwd dat grote fabrikanten of organisaties betalen voor schade die individuen 
lijden. 
 
In Europa en Nederland was die neiging om organisaties aansprakelijk te stellen niet zo sterk. Hier was 
het uitgangspunt de eigen verantwoordelijkheid. Helaas dringt ook hier de claimcultuur door en je ziet 
dat mensen die schade lijden zich meteen afvragen: “Wie kan ik aansprakelijk stellen”? In de 
sportwereld en in het roeien valt het nog wel mee maar deze ontwikkeling werkt ook door in het 
roeien. 
 
Het is logisch dat bestuurders en organisatoren zich af vragen wat de mogelijke aansprakelijkheden 
zijn die zij riskeren en vooral hoe ze zich daar tegen kunnen wapenen. Daarbij wordt vaak de vraag 
gesteld of iemand, of een organisatie, in een bepaalde situatie aansprakelijk is voor bepaalde schade. 
Het is niet mogelijk om ‘harde’ antwoorden te geven of dit soort vragen. Iedereen die schade lijdt kan 
een ander daarvoor aansprakelijk stellen. De vraag is alleen of die aansprakelijkstelling terecht is wat 
meteen de wedervraag oproept wie dat bepaalt. Bij onenigheid hierover is het uiteindelijk de rechter 
die bepaalt of iemand aansprakelijk is voor de geleden schade. De rechter houdt zich uiteraard aan de 
wetgeving, maar hij zal per geval naar de feiten en naar de bijzondere omstandigheden kijken. Hierin 
zijn uiteraard wel bepaalde lijnen te ontdekken, maar zelfs deze veranderen continu.  
 
In dit artikel wordt in hoofdlijnen weergegeven hoe het systeem van het aansprakelijkheidsrecht in 
elkaar zit. Aan de hand hiervan is te begrijpen hoe je je moet gedragen als bestuur of organisatie om 
zoveel mogelijk te proberen te voorkomen dat je succesvol aansprakelijk wordt gesteld. Harde 
voorschriften worden niet gegeven, zoals gezegd, het recht is geen ‘harde’ wetenschap. 
 
1. Aansprakelijkheid algemeen 
1.1 Onrechtmatige daad 
De vraag of iemand ergens voor aansprakelijk is wordt meestal beantwoord aan de hand van het 
algemeen geldende leerstuk van de “Onrechtmatige daad” dat kort gezegd bepaalt dat iemand die een 
ander schade toebrengt die schade moet betalen. 
 
In de wet is dit iets zorgvuldiger geformuleerd: 
Artikel 6:162 BW: “Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden 
toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden” 
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De bepaling over de onrechtmatige daad geldt in alle aansprakelijkheid situaties, zowel voor 
natuurlijke personen als voor rechtspersonen zoals verenigingen en stichtingen. 
 
De onrechtmatige daad bevat de volgende elementen: 

• er moet sprake zijn van onrechtmatigheid, dat wil zeggen een daad die in strijd is met de wet 
of de maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm 

• de daad moet toerekenbaar zijn, dat wil zeggen dat de dader een verwijt te maken moet zijn 
• er moet sprake zijn van schade 
• er moet een causaal verband zijn tussen de daad en de schade. 

 
Het belangrijkste hiervan is de zorgvuldigheidsnorm: heeft een bepaalde persoon (of bestuur of 
organisatie) de zorgvuldigheid in acht genomen die van een redelijk handelend persoon verwacht mag 
worden? Als je zorgvuldig handelt dan handel je niet onrechtmatig en dan is er dus geen sprake van 
een onrechtmatige daad. Zorg dus dat je als bestuurder of organisator of anderszins zorgvuldig 
handelt. Het moeilijke is nu om te bepalen wat zorgvuldig is en wat niet.  
 
1.2 Zorgvuldigheidsnorm 
Bij het invullen van de zorgvuldigheidsnorm is het van belang om de eventuele risico’s te inventariseren 
door hier actief over na te denken en dit eventueel vast te leggen in een risico-inventarisatie of een 
veiligheidsplan. Als je de risico’s hebt onderkend kan je als vereniging of organisatie maatregelen 
nemen om die risico’s te beperken. 
 
Een aantal voor de hand liggende risico’s bij roeiactiviteiten is: 

• Omslaan (al dan niet in koud water) en verdrinking of onderkoeling 
• Algemene gezondheidsrisico’s (hartstilstand / uitputting, uitdroging lichte roeiers, risico’s van 

het presteren in warm weer) 
• Aanvaring met roeiboten onderling of met andere scheepvaart met mogelijk letsel als gevolg 

 
De Hoge Raad heeft in het Kelderluik arrest (5 november 1965, NJ 1966, 136) een aantal criteria 
gegeven aan de hand waarvan bepaald kan worden of bij het bestaan van een gevaarlijke situatie in 
het concrete geval voldoende zorgvuldigheid in acht is genomen. Aan de hand van deze criteria wordt 
getoetst of de zorgvuldigheid vereist dat bepaalde veiligheidsmaatregelen worden getroffen: 

• mate van waarschijnlijkheid of benadeelde niet voorzichtig genoeg zal zijn 
• de kans op ongevallen 
• ernst van de mogelijke gevolgen 
• de bezwaarlijkheid van de te nemen veiligheidsmaatregelen. 

 
In een recent Hoge Raad arrest (HR 28 mei 2004, NJ 2005, 105, Hartmann/Princess Juliana International 
Aiport) is nog beslist dat het plaatsen van een waarschuwingsbord alleen voldoende is als ook 
daadwerkelijk verwacht kan worden dat men daardoor het gevaar zal vermijden. Het treffen van een 
gezien de bestaande gevaarlijke situatie ontoereikende veiligheidsmaatregel is onzorgvuldig.  
 
Alle elementen uit het Kelderluik Arrest moeten worden afgewogen om te bepalen of in een concreet 
geval de zorgvuldigheidsnorm is geschonden. Documenteer zoveel mogelijk de afwegingen die een rol 
hebben gespeeld bij het nemen van beslissingen om al dan niet bepaalde maatregelen te nemen. Dit 
kan achteraf helpen om aan te tonen dat je zorgvuldig beslissingen hebt genomen op basis van de op 
dat moment beschikbare informatie. 
 
De roeier heeft uiteraard ook een eigen verantwoordelijkheid. Aan het roeien zijn bepaalde risico’s 
verbonden, een roeier wordt geacht die te onderkennen en zijn eigen risicoafweging te maken. Door 
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te roeien of deel te nemen aan wedstrijden aanvaardt de roeier bewust een risico, hij heeft ook de 
keuze om thuis te blijven.  
 
Je kunt de verantwoordelijk nooit helemaal bij de roeier neerliggen. Een onervaren roeier is niet altijd 
voldoende in staat om de risico’s in te schatten, van een meer ervaren roeier mag je dit meer 
verwachten. Dit is ook zo bepaald door de Hoge Raad in het Skeeler Arrest (HR 25 november 2005, NJ 
2007). Het betreft een beginnerscursus skeeleren. Alle deelnemers hadden bij aanmelding een 
formulier getekend waar op stond: “Deelname is voor eigen risico”. Tijdens de eerste les werd verteld 
dat knie- en polsbeschermers noodzakelijk zijn, helmen waren beschikbaar voor wie daar behoefte aan 
had. Een vrouw maakt in de 3e  les zonder helm een doodsmak, zij laat 4 kinderen en een echtgenoot 
na. Is de sportschool nu aansprakelijk? Je zou misschien zeggen van niet, want er is gewezen op risico 
en eigen verantwoordelijkheid en de benodigde veiligheidsmiddelen waren aanwezig. Hoe oordeelde 
de rechter? De sportschool had veiligheidsmaatregelen moeten nemen en cursisten dringend moeten 
adviseren of verplichten om een valhelm te dragen. De kans op ernstige schade bij een val is zeer groot 
en de te nemen maatregel is heel eenvoudig (zie Kelderluikarrest). Bovendien kan een ervaren 
sportschool dit risico goed schatten, een onervaren cursist kan dit niet en een cursist zal het niet stoer 
vinden om als enige een helm te dragen als het niet verplicht is. Met andere woorden, op de 
sportschool rust een plicht om de onervaren cursist tegen zichzelf te beschermen. 
 
In 1995 heeft de Hoge Raad het zogenaamde Turn-arrest gewezen (6 oktober 1995, RvdW 1995, 203) 
dat aangeeft hoe de zorgvuldigheidsnorm specifiek in de verhouding tussen vereniging en sporter 
gehanteerd moet worden. Een turnster viel tijdens de training uit de ringen en liep daarbij ernstig 
hoofdletsel op. De turnster raakte blijvend invalide. De training stond onder leiding van een trainster 
die van te voren aan de vereniging had laten weten niet veel van het bewuste trainingsonderdeel af te 
weten. Op het moment van het ongeluk was de trainster bij een ander groepje toezicht aan het 
houden. De turnster heeft zowel de vereniging als de trainster persoonlijk aangesproken. De Hoge 
Raad heeft uiteindelijk bepaald dat de trainster en de vereniging niet voldoende 
veiligheidsmaatregelen hadden getroffen. Uit het arrest valt af te leiden dat de een verenging moet 
zorgdragen voor: 

• voldoende opgeleid personeel 
• deugdelijk en voldoende materiaal 
• voldoende vrijwilligers 
• beheer van de sportruimte in overeenstemming met de aard/energie van de sportactiviteit. 

 
Naast zorgvuldig handelen is er nog een andere manier om eventuele aansprakelijk te beperken, 
namelijk door te af te spreken dat een organisatie of verenging voor bepaalde schade niet aansprakelijk 
is, het uitsluiten van aansprakelijkheid. De bepalingen die je in dit verband wel ziet zijn bijvoorbeeld 
“Deelname is op eigen risico”, “De organisatie is niet verantwoordelijk voor schade of vermissing aan 
goederen in de kleedkamers” e.d. Het opnemen van dergelijke bepalingen in reglementen of duidelijk 
zichtbare borden op de vereniging helpt wel bij het beperken van de aansprakelijkheid het biedt echter 
geen garantie (zie ook het Skeeler arrest en Hartmann/Princess Juliana Int. Airport). Het opnemen van 
een dergelijk aansprakelijkheidsuitsluiting is nooit een vrijbrief om vervolgens onzorgvuldig te 
handelen, grove schuld en opzet kunnen in ieder geval niet uitgesloten worden. De kenbaarheid van 
de aansprakelijkheidsuitsluiting is daarbij ook van cruciaal belang, het werkt bijvoorbeeld beter om 
een roeier bij het ophalen van zijn rugnummer te wijzen op bepaalde reglementen of door middel van 
een bord bij de vlotten dan door het opnemen van bijzondere regels in de statuten die niemand leest. 
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1.3 Conclusie 
Er zijn geen harde regels te geven voor het antwoord op de vraag of een persoon of een vereniging in 
bepaalde situatie aansprakelijk is. Het is belangrijkste wapen tegen eventuele aansprakelijkstelling is 
het zorgvuldig handelen. Voor het zorgvuldig handelen zijn wel een aantaal richtlijnen te geven. Hoe 
zorgvuldiger je handelt, hoe minder groot de kans is dat je succesvol aansprakelijk wordt gesteld. 
Uiteindelijk zal de rechter aan de hand van de specifieke omstandigheden van het geval bepalen of 
er is sprake is van aansprakelijkheid. Na deze algemene verhandeling over aansprakelijkheid zal in de 
volgende paragrafen voor specifieke situaties met concrete voorbeelden ingegaan worden op dit 
onderwerp.  
 
2. Aansprakelijkheid van verenigingen 
2.1 Inleiding verenigingsrecht 
Het Nederlandse recht kent twee soorten personen die verantwoordelijkheid kunnen dragen: 
natuurlijke personen (mensen van vlees en bloed) en rechtspersonen zoals besloten 
vennootschappen, verenigingen, stichtingen e.d. Rechtspersonen worden in het maatschappelijk 
verkeer gebruikt omdat het niet werkbaar is dat natuurlijke personen verplichtingen aan gaan, het is 
veel praktischer dat dit via rechtspersonen gaat. 
 
Als de statuten bij notariële akte zijn vastgelegd (in de praktijk bijna altijd) is een vereniging een 
rechtspersoon. De vereniging gaat dan de verplichtingen aan, het bestuur vertegenwoordigt de 
vereniging slechts bij het aangaan van die verplichtingen. De statuten en reglementen bepalen wat tot 
de taken en bevoegdheden van de bestuurder hoort. Zolang een bestuurslid handelt binnen hetgeen 
in de statuten en de reglementen is bepaald en hij handelt in een redelijke uitoefening van zijn taak, 
dan zal hij niet snel hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld. Dat is ook het geval indien bij een 
verenigingsactiviteit een ongeval plaats vindt, het is dan in principe de vereniging die aansprakelijk is. 
Dat betekent natuurlijk niet dat je als bestuurder een vrijbrief hebt om verwijtbaar te handelen. Als je 
als bestuurder persoonlijk zo hebt gehandeld dat het niet gezien kan worden als een handeling in de 
redelijke uitoefening van de taak als bestuurder van de vereniging dan kan het persoonlijk verwijtbaar 
handelen zijn waarvoor je wel degelijk aansprakelijk kan zijn. In de praktijk zal de 
(verzekeringmaatschappij van) benadeelde die schade heeft geleden vaak proberen om zowel de 
vereniging als de bestuurder aansprakelijk te stellen. Doorgaans wordt de onredelijke taakoefening 
van bestuurders niet snel aangenomen aangezien het vrijwilligerswerk is. 
 
2.2 Risico’s in verenigingsverband 
Een vereniging heeft leden en doordat die leden gaan roeien stellen zij zich bloot aan bepaalde risico’s. 
In hoeverre is de vereniging nu aansprakelijk voor de risico’s die de roeiers lopen en wat kan zij daar 
tegen doen. Zoals hierboven al weergegeven heeft de vereniging de plicht om redelijke 
voorzorgsmaatregelen te nemen om de risico’s zo veel mogelijk te beperken (zorgvuldigheidsnorm!). 
Belangrijk hiervoor is dat de vereniging inzicht heeft in de risico’s die haar roeiers lopen. Het KNRB 
rapport “Roei Veilig, Rapport bevordering veiligheid in de roeisport” van oktober 2001 geeft een 
adequaat overzicht van de mogelijke risico’s. Het rapport beveelt aan om een veiligheidscoördinator 
te benoemen die tot taak heeft om te adviseren over veiligheidsaspecten in de vereniging. 
 
Op het moment dat de vereniging voor zichzelf duidelijk heeft wat de risico’s zijn die haar leden lopen, 
moet de vereniging de redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om die risico’s te mitigeren.  
 
Een van die voorzorgsmaatregelen kan voorlichting zijn, zodat de leden zelf ook weten welke risico’s 
ze lopen. Te denken hierbij valt aan een artikel in het verenigingsblad over de medische risico’s bij 
verhoogde inspanning op leeftijd en op de gevaren van onderkoeling bij omslaan. 
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Een andere manier van voorlichting is het ophangen van een mededeling op de loods deuren dat het 
water koud is en dat dat gevaarlijk is in het geval je omslaat. Indien een vereniging water heeft waar 
het moeilijk is aan de kant te klimmen, kan de vereniging zwemvesten aanbieden voor de roeiers die 
daar behoefte aan hebben. Het valt zelfs te overwegen om in de winterperiode zwemvesten verplicht 
te stellen. Daarmee bescherm je de onervaren roeier tegen zichzelf (zie Skeeler Arrest). Een zwemvest 
heeft onmiskenbaar ook nadelen. Behalve dat het in de weg zit en lastig roeit met een zwemvest – op 
zichzelf al een extra risico – is het moeilijk om met een opgeblazen zwemvest weer in de boot te 
klimmen. Het dragen van een zwemvest zou dan juist een vergroting van het risico zijn waarvoor de 
vereniging die dat verplicht heeft gesteld juist aansprakelijk is. Wat is nu wijsheid? Hemus heeft een 
mooi afgewogen regeling gemaakt waarbij onervaren roeiers (tot het niveau van een bepaald 
roeidiploma) en jeugdroeiers verplicht zijn om in de winter een zwemvest te dragen, ervaren roeiers 
mogen zelf de afweging maken. 
 
Als een roeivereniging water heeft dat geïsoleerd is van de buitenwereld – bijvoorbeeld midden in een 
bosrijk gebied - dan zou het opleidingssysteem er in moeten voorzien dat een roeier daar alleen in zijn 
eentje mag komen indien hij afdoende kennis heeft van wat te doen in geval er daar iets mis gaat. Het 
is –zoals met al deze dingen- wel zaak dat een en ander geen dode letter is, ofwel dat actief 
gehandhaafd wordt. Aan modelwetgeving wordt geen waarde gehecht.  
 
Besef goed dat indien de vereniging regels oplegt die de vereniging zelf niet kan handhaven of die juist 
het risico vergroten, dat dat eerder leidt tot aansprakelijkheid, dan wanneer die regels niet getroffen 
waren. Uit de jurisprudentie blijkt ook, dat indien een lid overduidelijk onverantwoorde risico’s 
aanvaart, het de taak van de vereniging is in te grijpen. Zelfs al is de roeier zich bewust van het risico 
en aanvaardt hij dit bewust, dient de vereniging in te grijpen als iemand zonder zwemdiploma gaat 
skiffen. 
 
2.3 Formele uitsluiting 
Formele uitsluiting van aansprakelijkheid is een laatste mogelijkheid. Hieronder wordt verstaan een 
bepaling in Huishoudelijk Reglement of statuten dat de vereniging geen aansprakelijkheid aanvaart 
voor schade o.i.d. Deze aansprakelijkheidsuitsluiting is niet sterk. De rechter zal altijd nagaan of 
eventuele maatregelen om de schade te voorkomen of te beperken redelijk zouden zijn geweest. Zo 
ja, dan zal een dergelijk bepaling niet helpen. 
 
Slechts in geval de vereniging alle mogelijke voorzorgsmaatregelen getroffen heeft en er echter toch 
een ongeluk gebeurd, dan kan de vereniging op zo’n bepaling beroepen. Maar de vereniging zou dan 
waarschijnlijk toch al niet aansprakelijk zijn.  
 
3. Aansprakelijkheid van wedstrijdorganisaties 
3.1 Inleiding 
Aansprakelijkheid bij roeiwedstrijden licht in het verlengde van aansprakelijkheid bij verenigingen. 
Roeiwedstrijden in Nederland worden altijd georganiseerd door of namens een vereniging of stichting. 
Dit houdt dus in dat er in principe altijd sprake is van een aansprakelijkheid van de rechtspersoon. Pas 
bij onredelijke taakuitoefening - en dat wordt zelden aangetoond - zal er sprake zijn van 
aansprakelijkheid op individueel niveau. 
 
3.2 Veiligheidsbeleid 
De KNRB legt in haar reglement dwingend op dat wedstrijdorganisaties een veiligheidsplan moeten 
opstellen en dat er een veiligheidscoördinator moet zijn. De achterliggende gedacht hierbij is dat 
wedstrijdorganisaties op die manier gedwongen worden om actief over veiligheid na te denken en 
daarmee de vereiste zorgvuldigheid in acht te nemen. 
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Het veiligheidsplan is een formaliseren van wat hierboven al gezegd is: het is belangrijk om na te gaan 
welke risico’s aan het evenement verbonden zijn en welke redelijke maatregelen genomen kunnen 
worden om die risico’s te mitigeren. Te denken valt hierbij aan het regelen van een vaarstremming bij 
een wedstrijd op een rivier of het laten volgen van ongestuurde nummers door een kamprechter op 
een boord-aan-boordwedstrijd. De “KNRB - Richtlijn veiligheid voor evenementen” van januari 2006 
geeft richtlijnen voor het opstellen van een veiligheidsplan. Op de website van de KNRB staan 
voorbeelden van veiligheidsplannen. 
 
Als je als organisatie of vereniging de roeier goed informeert over bepaalde bijzondere risico’s dan leg 
je meer verantwoordelijk bij de roeier zelf. Als hij bekend is met risico’s dan kan hij zelf beter zijn 
risicoafweging maken. Communiceer als organisatie of vereniging ook welke veiligheidsmaatregelen 
je hebt genomen maar vooral ook welke maatregelen je niet hebt genomen. Als je mooie 
veiligheidsplannen opstelt en deze communiceert aan de roeiers maar deze vervolgens niet waar kan 
maken dan vergroot je alleen maar de aansprakelijkheid van de organisatie. De roeier heeft er dan ook 
redelijkerwijs van uit mogen gaan dat er bepaalde voorzieningen waren, blijken die er niet te zijn dan 
heeft de organisatie al snel onzorgvuldig gehandeld. Bij een lange afstand roeiwedstrijd 
(Elfstedentocht of marathon tocht) is het goed voorstelbaar dat je als organisatie niet pretendeert om 
over het volledige parcours overzicht te hebben en toezicht te houden. Als je dit goed aan de 
deelnemers duidelijk maakt en ze wijst op hun eigen verantwoordelijkheid dan ligt meer 
verantwoordelijkheid bij de deelnemer. De criteria uit het Kelderluik arrest zijn hierbij zeer bruikbaar.  
 
Bij de Marathon van Rotterdam 2007 zag je duidelijkheid dat langs deze lijnen werd gehandeld. Een 
paar dagen van tevoren was duidelijk dat het zeer warm zou worden. De organisatie heeft toen via de 
website gewezen op het feit dat het zeer warm zou worden, vervolgens gewezen op de risico’s van 
zware inspanning in warm weer (onder andere door artikelen van deskundigen op de website te 
plaatsen) en geadviseerd om zelf te zorgen voor voldoende drinkwater. De organisatie gaf ook aan op 
welke punten er water verkrijgbaar zou zijn en hoeveel EHBO-posten er zouden zijn. Op die manier 
waren de lopers op de hoogte van het risico, ze wisten op welke maatregelen ze wel en niet konden 
rekenen en op die manier konden ze zelf een risicoafweging maken. Toch heeft de organisatie 
halverwege de marathon besloten om de wedstrijd af te gelasten. Blijkbaar schatte de organisatie in 
dat de deelnemers – die al maanden naar de marathon toe geleefd hebben – niet zelf de afweging 
konden maken om op tijd te stoppen. De organisatie heeft de onervaren deelnemers tegen zichzelf 
beschermd. 
 
3.3 Mitigeren van risico’s 
Ook bij wedstrijden geldt dat het aantonen dat al het redelijke is gedaan om ongelukken te voorkomen 
vele malen belangrijker is dan het formeel mitigeren in bepalingen dat de organisatie niet aansprakelijk 
zou zijn. 
 
3.4 Formele uitsluiting van aansprakelijkheid 
Het tekenen van een verklaring waarin de roeier verklaart de organisatie niet aansprakelijk te zullen 
stellen voor schade die hij lijdt – zoals bij het Ergometer kampioenschap wordt gedaan, omdat daar 
veel niet-roeiers aan deelnemen - is dus meer een bevestiging dat de roeier weet dat er gevaren zijn 
verbonden aan wat hij gaat ondernemen, dan dat het de organisatie volledige vrijwaart van 
aansprakelijkheid. Zo’n uitsluiting van aansprakelijkheid kan helpen in een discussie over 
aansprakelijkheid, waterdicht is het niet (zie Skeeler Arrest). 
 
4. Aansprakelijkheid van vrijwilligers 
4.1 Inleiding 
Er zijn in de verhouding tussen de vereniging en de vrijwilliger twee situaties die onderscheiden 
moeten worden: 1. De vrijwilliger lijdt schade 2. De vrijwilliger veroorzaakt schade. 
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4.2 De vrijwilliger lijdt schade 
Een vereniging heeft ten aanzien van een vrijwilliger eenzelfde soort zorgplicht als dat een werkgever 
heeft ten opzichte van een werknemer. Dit geldt ook als de vrijwilliger niet in uitdrukkelijke opdracht 
van de vereniging handelt. Als gevolg hiervan moet de vereniging: 

• de arbeid zodanig organiseren dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid van 
de gezondheid van de vrijwilliger 

• zoveel mogelijk de gevaren en risico’s voor de veiligheid of de gezondheid van de vrijwilliger 
voorkomen of beperken 

• de vrijwilliger doeltreffend inlichten over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan 
verbonden risico’s, alsmede over de maatregelen die genomen erop gericht zijn deze risico’s 
te voorkomen of te beperken. 

 
Per saldo komen deze eisen dus erg overeen met wat hiervoor al gezegd is over de 
verantwoordelijkheid van verenigingen ten aanzien van hun eigen leden en deelnemers aan 
wedstrijden.  
 
4.3 De vrijwilliger veroorzaakt schade 
Doorgaans wordt aangenomen dat indien tussen de vrijwilliger en de vereniging een gezagsverhouding 
bestaat, de vereniging de verantwoordelijke is, zoals een werkgever verantwoordelijk is voor de 
gedragingen van zijn werknemers. Als zodanig is de vereniging ook aansprakelijk voor de schade die 
door de vrijwilliger veroorzaakt is. 
 
In het geval dat de vrijwilliger geen ondergeschikte is, wordt relevant in hoeverre de vrijwilliger 
gehandeld heeft zoals van een redelijk en bekwaam handelend vrijwilliger verwacht mag worden. 
Doorgaans is die norm voor vrijwilligers niet hoog, waardoor er redelijk snel weer bij de vereniging 
terecht gekomen wordt. Wat van een vrijwilliger verwacht mag worden en in hoeverre rekening 
gehouden moet worden met de misslagen van een vrijwilliger, hangt dus af van de concrete 
omstandigheden van het geval. Het verdient aanbeveling om als organisatie aan derden, bijvoorbeeld 
cliënten, duidelijk te maken dat er met vrijwilligers wordt gewerkt en wat van de vrijwilligers wel of 
niet kan worden verwacht. 
 
Disclaimer 
Dit artikel geeft slechts een korte samenvatting van de hoofdlijnen. Volledigheid wordt niet 
gepretendeerd en dit artikel is geen juridisch advies. De KNRB adviseert in concrete gevallen 
professioneel juridisch advies in te winnen. De KNRB noch de auteurs aanvaarden enige 
aansprakelijkheid. 
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