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1. lNLEIDING

Mr A. W ASSING scbrijft in bet supplement van bet Praktijkboek
voor de Sportbestuurder van juli 1981 ,bet recbt doet slecbts langzaam zijn intrede in de sport. De sport wordt kennelijk nog als iets
,beiligs" bescbouwd, waarmee bet alledaagse recbt zicb niet mag
inlaten .... Bij bet doen aan sport is de beoefenaar in een andere
wereld, waar ook andere regels en opvattingen gelden. ,Normale"
recbtsregels zijn daar niet van toepassing"(1).
WASSING merkt bet bovenstaande op in bet kader van zijn bespreking van bet sporttucbtrecbt. Dit (privaatrecbtelijke) tucbtrecbt
speelt nog steeds een belangrijke rol bij de bepaling van betgeen wei
en niet mag in de sport. Niettemin kan niet meer worden gezegd dat
bet ,alledaagse recbt" bierbij geen rol speelt. De recbtspraak toont
ons inmiddels diverse voorbeelden, waaronder twee Hoge Raad-uitspraken van vrij recente datum(2), waarin bet gedrag van sporters
wordt getoetst aan de onrecbtmatigbeidsnorm uit bet (gemene) aansprakelijkbeidsrecbt. Maar bet gemene recbt speelt niet aileen een rol
bij de normering van bet (spel)gedrag van sporters onderling. Wat
betreft bet aansprakelijkbeidsrecbt kan verder onder andere worden
gedacbt aan de aansprakelijkbeid van sporters jegens toescbouwers
(bijvoorbeeld van de tennisser die uit ongenoegen met zijn verlies zijn
racket in bet publiek gooit en een toescbouwer verwondt), de aansprakelijkbeid van de organisatie van een sportevenement jegens
deelnemers en toescbouwers (bijvoorbeeld voor bet feit dat een
toescbouwer gelegenbeid beeft gekregen vuurwerk mee in bet stadion
te nemen en biermee een speler of andere toescbouwer verwondt) en
(I) Losbladige uitgave, dee! IXB, nr. 1. Vgl. ook JANSSEN VAN RAAIJ, J.L. ,Fair play in de
sport", Congresbundel Nederlandse Vereniging voor Procesrecht 1984, m.n. p. 231-232
alsmede de stelling op p. 241: ,Sport en recht zijn elkaar uitsluitende fenomenen".
(2) Hoge Raad 19 oktober 1990, NJ 1992, 621 (Heeck/Nijgh) en Hoge Raad 28 juni 1991,
NJ 1992, 622 (Dekker/Vander Heide).
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de aansprakelijkheid van de exploitant van een sportaccommodatie
jegens de sporters dan wei hun toeschouwers voor de constitutie
hiervan (denk bijvoorbeeld aan het Heizeldrama). Ook buiten de
sfeer van het aansprakelijkheidsrecht wordt de wereld van de sport
heden ten dage echter wei degelijk geconfronteerd met ,alledaags
recht". Mij beperkend tot het privaatrecht, kan bijvoorbeeld worden
gewezen ·op de commercialisering van de sport en het daarmee
verbonden veelvuldige gebruik van sponsorcontracten. Verder kan
worden gewezen op de (arbeids)overeenkomsten tussen professionele
sporters en hun club.
In de navolgende beschouwing beperk ik mij tot de situatie dat door
de ene sporter letsel wordt toegebracht aan de andere sporter. Dit
blijkt veelvuldig voor te komen(3). Wat evenwel meer te denken geeft
is dat de oorzaak hiervan in niet onbelangrijke mate wordt toegeschreven aan spelverruwing en ,buiten proportioned" spelgedrag.
Vooral wat betreft het voetbal wordt hierover in Nederland de laatste
jaren veel gesproken en geschreven. WASSING stelt(4) ,Duwen,
trekken, doortrappen, slidings naar de enkels en tackels van achteren
bepalen het ,mannelijke" beeld van het huidige betaalde voetbal.
Wat vroeger nog een gewelddadig incident was, is nu uitgegroeid tot
gemeengoed .. ~~~-De overtredingenworden-met-steeds meer raffine~
ment uitgevoerd, op het uitlokken en maken van overtredingen
wordt getraind. Zorgvuldig wordt het nadeel van ,,mogelijke'' straffen afgewogen tegen het voordeel van het overtreden van de spelregels .... ;. Het tactisch manipuleren met en het frequent overtreden
van de spelregels zijn tot , ,professionele'' norm geworden. Het
,neerhalen" van een tegenstander, die een doelrijpe kans heeft, is
een geaccepteerd verschijnsel in het huidige betaalde voetbal. Doe je
dat niet, dan treed je ,oncollegiaal" op, dan ,kom je aan het geld
(3) In het kader van de campagne ,Blessures blijf ze de baas", zijn er op diverse terreinen
(voor)studies verricht naar de omvang, aard en duur van sportblessures. lk vermeld enkele
daaraan ontleende cijfers. Wat betreft 1989 werd de volgende schatting gemaakt van de kosten
van medisch behandelde sportongevallen:
- Wat betreft de sportongevallen die bij de Eerste Hulp van een ziekenhuis terecht kwamen
werden de kosten geraamd op ± NLG 275 miljoen aan medische kosten en ± NLG 175
miljoen aan verzuimkosten;
- Daarenboven werden de kosten van sportongevallen die in de zogenaamde Eerste Lijnshu1p
-d. w.z. huisarts, fysiotherapeut etc.- zijn behandelend geraamd op ± NLG 250 miljoen
aan medische kosten en een gelijk bedrag aan verzuimkosten.
Volgens dezelfde bron zou 46,1 OJo van de medisch behandelde sportblessures ontstaan door
contact - dus niet het zichzelf verspringen etc. -, veelal met een tegenstander, namelijk
23,20Jo. 4,10Jo zou ontstaan door contact met een medespeler, 11,3% vanwege contact met
spelmateriaal, 4,90Jo vanwege contact met de accommodatie en 2,70Jo vanwege andersoortig
contact.
(4) Praktijkboek voor de sportbestuurder, IXB, nr. 7.
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van je medespelers"". Ook het amateurvoetbal blijkt er echter
aanmerkelijk ,gewelddadiger" aan toe te gaan dan dat vroeger het
geval was. Naar aanleiding van deze spelverruwing, niet aileen binnen het voetbal maar in de sport meer in het algemeen, roept Minister
D' ANCONA (Ministerie Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur) in het
NRC Handelsblad van 30 november 1993 zelfs op tot een publieke
discussie over het tegengaan van spelverruwing(5).
In deze bijdrage zal worden ingegaan op de Nederlandse regels ter
zake van de aansprakelijkheid van de sporter en diens club voor het
toebrengen van blessures, terwijl bovendien enige aandacht zal worden besteed aan het tuchtrechtelijk sanctiestelsel dienaangaande.
2. SPORT EN AANSPRAKELIJKHEID
Zoals reeds vermeld in de inleiding, heeft de Hoge Raad op dit terrein
vrij recentelijk twee belangwekkende arresten gewezen: het arrest
Heeck/Nijgh alsmede het arrest Dekker/Vander Heide (zie noot 2).
Allereerst leert de Hoge Raad hierin dat het begrip , ,risico-aanvaarding" niet als een zelfstandige, aansprakelijkheid opheffende omstandigheid is te beschouwen alsmede dat de benadering dat er bij
letsel, opgelopen door het optreden van een medesporter, sprake is
van risico- aanvaarding en het slachtoffer dus geen vordering heeft
op de schadeveroorzaker, te ongenuanceerd is. Voordien werd deze
gedachtengang onder juristen nogal eens gevolgd. Niet onaannemelijk is dat dit een van de redenen is waarom het aansprakelijkheidsrecht in N ederlaiid relatief zelden van stal werd gehaald om de schade
ten gevolge van door een ander veroorzaakt sportletsel af te wentelen. Met name naar aanleiding van het arrest Dekker/Vander Heide
is wei de verwachting uitgesproken dat dit een aanzet zou kunnen zijn
voor een frequenter beroep op het aansprakelijkheidsrecht in geval
van sportblessures. Het betrof in dit arrest de aansprakelijkheid van
DEKKER voor het natrappen van VAN DER HEIDE bij een partij
voetbal, ten gevolge waarvan, zoals in het arrest plastisch wordt
omschreven, ,op het bot aan de binnenkant van de knie een groot
defect werd geconstateerd met loshangende flarden en losse kraakbeenstukken''. Zoals reeds vermeld, is allereerst van belang dat de
Hoge Raad in deze uitspraak leert dat noch onder het regime van het

(5) Bijdrage getiteld ,Spelverruwing en racisme in sport nopen tot publiek debat". Overigens
rekent de Minister in dit verband tot de spelverruwing niet aileen letselveroorzakend gedrag,
maar ook racistisch en discriminerend gedrag, zowel op de velden als op de tribunes.
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toenmalige recht, noch onder dat van het huidige recht(6), behoefte
bestaat aan een afzonderlijk rechtsfiguur ,risico-aanvaarding",
maar hetgeen men met deze kreet beoogt te bereiken, al naar gelang
de aard van het geval, enerzijds volledig opgaat in de vraag of de
gedraging in de gegeven omstandigheden jegens de benadeelde als
onrechtmatig kan worden aangemerkt en anderzijds in de vraag of
aan de benadeelde omstandigheden kunnen worden toegerekend die
aanleiding kunnen zijn tot een vermindering dan wel geheel vervallen
van de vergoedingsplicht naar de maatstaf van art. 6:101 BW (de
, ,eigen schuld' '-bepaling). Anders gezegd: het feit dat men deelneemt
aan een sport of spel en aldus geacht kan worden feitelijk de
mogelijkheid van bepaalde daaraan eigen, althans in de lijn liggende,
risico's op letsel ,op de koop toe te hebben genomen", heeft
juridisch geen zelfstandige betekenis, maar heeft zijn gevolgen via de
onrechtmatigheidsnorm dan wel het eigen schuld- criterium. Hierbij
kan worden aangetekend dat men aan verdiscontering via het eigen
schuld-criterium slechts toekomt nadat eerst is geconstateerd dat de
letselveroorzakende gedraging onrechtmatig is.
Een volgende vraag is dan op welke wijze het feit dat men vrijwillig
deelneemt aan een sport of spel, en derhalve feitelijk zekere risico's
aanvaardt, zijn weerslag heeft op de onrechtmatigheid en vervolgens
eventueel op de eigen schuld. Ook hiervoor is het arrest Dekker/Van
der Heide van belang. De Hoge Raad licht hierin immers een tip van
de sluier op. Hij overweegt 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 de
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 niet van elkaar behoeven te worden verwacht en mede
daarom veelal niet aanvaardbaar zijn".
De Hoge Raad vervolgt hiermee de lijn van het arrest
Heeck/Nijgh(7). Het ging hier om een ongeluk bij een partij tennis.
(6) Gedoeld wordt op de inwerkingtreding van het vernieuwde BW per 1 januari 1992.
(7) Zie ook reeds het oudere ,tikkertje"-arrest, Hoge Raad 25 november 1977, NJ 1978, 331.
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De vraag was of NIJGH aansprakelijk kon worden gehouden voor
de schade die zijn tegenstander REECK leed als gevolg van het feit
dat NIJGH, na afloop van een game in een herendubbel-partij, een
aantal ballen naar de andere helft van de baan sloeg, waarbij Reeck,
die zich op deze helft bevond, door een bal aan het rechteroog werd
getroffen, waardoor hij het gezichtsvermogen van dit oog heeft
verloren. De Roge Raad neemt aan dat het hof tot uitdrukking heeft
gebracht: ,Dat gedragingen in het kader van het tennisspel, die
buiten de spelsituatie onvoorzichtig en daarom onrechtmatig zouden
zijn geweest, binnen de spelsituatie dit karakter niet behoeven te
hebben, omdat de deelnemers aan het spel gedragingen waartoe het
spel uitlokt, waaronder onvermijdelijk van tijd tot tijd ook misslagen, over en weer van elkaar hebben te verwachten, terwijl een
dergelijke gedraging niet onzorgvuldig wordt op de enkele grond dat
zij door een ongelukkige samenloop van omstandigheden tot gevolg
heeft dat een der deelnemers ernstig letsel oploopt''. Aldus heeft het
hof geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, zo leert de
Roge Raad. We zien derhalve dat wordt aangenomen dat de algemene zorgvuldigheidsnorm in sport- en spelsituaties haar eigen invulling
kent, en wei in die zin dat voor het aannemen van onrechtmatigheid
in dergelijke situaties zwaardere eisen worden gesteld dan wanneer
de schadeveroorzakende gedraging niet in het kader van de sport- of
spelsituatie zou hebben plaatsgevonden.
De vraag die vervolgens opkomt is evenwei i) wat nog wei en wat niet
meer tot de gedragingen in het kader van een sport- of spelsituatie
worden gerekend, alsmede ii) hoe de scheidslijn te trekken tussen
gedragingen die, in aanmerking genomen dat deze plaatsvinden in
een sport- of spelsituatie, als onrechtmatig worden aangemerkt en
gedragingen ter zake waarvan dit niet het geval is. Vanwege de opzet
van dit artikel, beperk ik mij hierbij tot het Nederlandse recht. Gelet
op de al gememoreerde geringe ervaring die er in ons land bestaat
met aansprakelijkheden binnen de sport en de aanmerkelijk ruimere
ervaringen in bijvoorbeeld Duitsland en Belgie, is een blik over de
grenzen voor de gedachtenvorming rond deze vragen echter zeker
aan te raden(8).

(8) Zie voor een korte weergave van het Duitse recht mijn pre-advies voor de Rechtskundige
Afdeling van het Thijmgenootschap, nummer 17, 1992, p. 29-34.
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Wat betreft de eerste vraag, volgt uit het arrest Heeck/Nijgh dat het
overbrengen van de 'ball en tussen twee games bij het tennissen tot de
spelsituatie wordt gerekend en hierop (derhalve) de speciale onrechtmatigheidsnorm als hiervoor geschetst van toepassing is. Wat betreft
het voetbalspel kan wederom het arrest Dekker/Van der Heide
worden geraadpleegd. Het hof heeft hier op een gegeven moment
overwogen dat Dekker's speelwijze ,buiten de regels van het spel
viel". De Hoge Raad legt deze woorden aldus uit dat deze tot
uitdrukking zouden brengen , ,dat er geen sprake meer was van een
situatie waarin de beide betrokken spelers niet de bal aan het spelen
waren en waarin juist het spel soms een ingrijpen van een speler kan
eisen, waarbij de kans op letsel niet uitgesloten kan worden". In deze
zinsnede zou kunnen worden gelezen dat de specifieke zorgvuldigheidsnorm wat betreft gedragingen bij sport en spel aileen geldt
indien een speler aan de bal is. Ik meen echter dat dit ruimer dient
te worden bezien en dat van een spelsituatie bij een sport als voetbal
- maar ook bij andere balsporten - niet aileen sprake is indien de
bal wordt gespeeld, maar in aile gevallen dat de gedraging zich
afspeelt ten behoeve van de wedstrijd/het spel in ruime zin(9), te
rekenen vanaf het inspelen tot de beeindiging. Hiertoe dient naar
mijn-oerdeel-bijvoorbeeldook--het- duw---en -trekwerk--te-worden
gerekend dat bij het voetbalspel veelal plaats heeft om een goede
plaats te kunnen innemen in het strafschopgebied, voorafgaand aan
het nemen van een hoekschop of vrije trap(lO). Ik zou hiertoe
bijvoorbeeld niet meer de situatie willen rekenen dat een tennisspeler
na afloop van een partij een bal voor de ,lol'' naar de andere
speelhelft ,mept" en daarbij de tegenstander, die hierop niet meer
bedacht was, verwondt(ll).
Wat betreft de invulling van de onrechtmatigheidsnorm in sport- en
spelsituaties - vraag ii) - , en wei in het bijzonder de hiertoe
behorende subnorm der maatschappelijke onzorgvuldigheid, zij het
volgende opgemerkt.
De enkele overtreding van de spelregels, zo blijkt uit het arrest
Dekker /Van der Heide no opt nog niet tot de conclusie dat onrechtmatig is gehandeld, ook al betreft het regels ter bescherming van de
(9) Hetgeen overigens niet gelijk te stellen is met het wedstrijdresultaat.
(10) Zie ook VAN DAM, C.C., ,Risico-aanvaarding 'afgeschaft': onrechtmatigheid bij sportbeoefening", NTBR, 1992/3, p. 112 alsmede mijn pre-advies p. 40.
(11) Vergelijk de zaak berecht door het Oberlandesgericht Braunschweig op 7 februari 1990,
NJW-RR, 1990, p. 987-988.
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veiligheid van de spelers. De overtreding van een spelregel is (slechts)
eenjactor die meeweegt bij de beoordeling van de onrechtmatigheid.
Dit lijkt mij volkomen terecht. Overtreding van een spelregel kan min
of meer opzettelijk, althans bewust geschieden, maar ook het onbedoelde gevolg zijn van een gebrek aan techniek of een overenthousiast optreden ,in het vuur van het spel" en, zoals BRUNNER opmerkt,
, ,Zou elke overtreding een onrechtmatige daad opleveren, dan zou
de organisatie van wedstrijden en het deelnemen daaraan ongeoorloofd zijn, wegens het grote aantal onrechtmatige daden dat voorzienbaar en onvermijdelijk daarbij wordt gepleegd"(12).
Resteert, wat de rol van de spelregels betreft, de vraag hoe te oordelen
over het omgekeerde geval; het geval dat de gedraging waardoor een
andere speler geblesseerd raakt valt binnen de regels van het spel. De
Hoge Raad heeft zich hierover tot op heden niet expliciet uitgelaten.
Naar mijn oordeel is evenwel ook bij gedragingen die binnen de
spelregels blijven onzorgvuldig handelen, en derhalve aansprakelijkheid, niet bij voorbaat uitgesloten(l3). Zoals ik in mijn preadvies(l4)
heb uiteengezet hangt de ruimte die er bij handelen conform de
spelregels nog is om tot onrechtmatigheid te concluderen af van de
omstandigheden van het betreffende geval, zoals de aard van de
sport, de a~rd van de spelregels en de omstandigheden en het niveau
waarop de sport wordt gespeeld. Ik herhaal het reeds in voormeld
preadvies geschetste voorbeeld van een tennisspeler die een bal
,loeihard" in de richting slaat van 1zijn tegenstander, die zich aan
het net bevindt en deze bal niet kan pareren maar hierdoor gewond
raakt. De tennissport kent geen (geschreven) regel die ,gevaarlijk
spel" verbiedt. Desondanks meen ik dat dit handelen in beginsel als
onrechtmatig kan worden gekwalificeerd als dit geschiedt tijdens een
openingstoernooi waarbij alle leden van de tennisclub worden gemixed en het betreft een actie van een kennelijk ervaren competitiespeler tegen een beginnende recreant. Het oordeel kan evenwel
anders uitpakken als er sprake zou zijn van twee competitiespelers
van gelijk niveau, en de betreffende slag als een ,normale" slag
tijdens hun wedstrijd zou zijn aan te mer ken, die door een ongelukkig
toeval tot schade leidt. Dit mag er naar mijn mening overigens niet
toe leiden dat de zorgvuldigheidsnorm wordt aangepast aan het feit
dat ruw en agressief spel bij sommige sporten, en ik denk hierbij in
(12) Noot onder het arrest Heeck/Nijgh, NJ, 1992, 622
(13) Anders 0LDENHUIS, F.T., Mon. Nieuw BW, B-46, nr. 7.
(14) P. 41-42.
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het bijzonder aan het voetbal, meer ingeburgerd lijkt te raken. Dit
lijkt eveneens het uitgangspunt van de Hoge Raad te zijn. In het
arrest Dekker /Van der Heide wordt - weliswaar in het kader van
de beoordeling van de ,eigen schuld", maar dit doet mijns inziens
aan de betekenis voor de zorgvuldigheidsnorm niet af - immers
overwogen dat het feit dat bekend is dater spelers zijn die , ,dergelijke
schoppen" - dat wil zeggen schoppen als die van Dekker - uitdelen
en daarmee onnodig blessures veroorzaken, niet uitsluit dat een
voetbalspeler er van mag blijven uitgaan dat de andere spelers op het
veld zich behoorlijk zullen gedragen en niet onnodig blessures zullen
veroorzaken. Anders gezegd: het gaat er bij de invulling van de
zorgvuldigheidsnorm niet zozeer om welke gedragingen men van
elkaar kan verwachten, maar veeleer om de kwestie welke gedragingen men van elkaar mag verwachten.
ScHOORDIJK schrijft in WPNR 6022(15) dat het arrest Dekker/Van
der Heide zou kunnen aanzetten tot de a contrario redenering dat
een speler die ,aan de bal is" geen onrechtmatige daad kan begaan.
Hij leidt dit af uit de uitleg die de Hoge Raad geeft aan de zinsnede
van het hof dat er sprake was van een gedraging , ,buiten de regels
van het sp€ll' '.--De-Hoge-Raad-legt-deze woorden - zoals hier-voor
reeds is vermeld - immers aldus uit dat deze zouden doelen op een
situatie waarin de beide betrokkenen niet de bal aan het spelen waren
en waarin juist het spel soms een ingrijpen van een speler kan eisen,
waarbij de kans op letsel niet uitgesloten kan worden. De vraag of
de door SCHOORDIJK gevreesde conclusie inderdaad - a contrario
- uit deze overweging is te trekken, laat ik in het midden. Wel wil
ik opmerken dat de gedachte dat een speler die ,aan de bal is" geen
onrechtmatige daad kan begaan naar mijn oordeel geen navolging
verdient.
Tot slot in deze context een enkele opmerking over de betekenis van
het feit dat een speler is geschorst voor de beoordeling van diens
gedrag indien hij ondanks deze schorsing toch speelt en vervolgens
een andere speler blesseert. Deze kwestie was aan de orde in het kort
geding vonnis gewezen door de President van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 9 juli 1992(16). VINCKEN, speler van de
Amsterdamse amateur-voetbalclub Rombout 3, was door de KNVB
(15) ,De normen van maatschappelijke betamelijkheid in sport en spel" (I), WPNR, 1991,
p. 703-704.

(16) NJ 1994, 183 (bekrachtigd door Hof Amsterdam, 8 april 1993).
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geschorst in verband met wangedrag (' 'het trappen van een tegenstander"). Desalniettemin was hij opgesteld in de wedstrijd tegen
KVB 8. Gedurende deze wedstrijd brengt hij letsel toe aan KVB's
speler BALINT. BALINT meent dat er sprake was van wangedrag van
Vincken en spreekt diens club - en niet VINCKEN zelf - aan tot
vergoeding van materiele en immateriele schade. De President overwoog als volgt: , ... ROMBOUT handelt onrechtmatig ook jegens
andere deelnemers aan de KNVB-competitie (spelers) indien zij wegens wangedrag geschorste spelers als VINCKEN toch opstelt in een
van haar elftallen die deelnemen aan die competitie. ROMBOUT is
jegens de KNVB verplicht de tuchtrechtelijke maatregelen nate leven
in het bijzonder die maatregelen die spelbederf beogen te voorkomen, en andere KNVB-leden van andere clubs mogen erop vertrouwen dat ROMBOUT deze verplichting nakomt. Gebeurt dat niet, en
ontstaat letsel ten gevolge van het disproportioneel ruwe spelgedrag
van die officieel geschorste speler, dan is RoMBOUT (naast Vincken
zelf) vol aan te spreken op de (financiele) gevolgen van dat spelgedrag. Hiertoe kan ook steun worden gevonden bij hetgeen is bepaald
in artikel 6:166 BW dat immers ook aansprakelijkheid vestigt op
!eden van een groep in geval een tot een groep behorende persoon
onrechtmatig schade toebrengt, terwijl de kans op het aldus toebrengen van schade deze personen had behoren te weerhouden van hun
gedragingen in groepsverband". Naar mijn oordeel zijn bij deze
uitspraak vanuit diverse gezichtspunten vraagtekens te plaatsen.
Allereerst zie ik geen goede grond om ROMBOUT, een amateurvereniging, aansprakelijk te achten voor het spelgedrag van haar spelers.
Dit is anders bij profclubs, waar het betreft krachtens dienstverband
voor hen uitkomende spelers. Immers, indien het spelgedrag van de
betreffende speler dan als onrechtmatig is te kwalificeren is (ook) de
club hiervoor als werkgever op grond van art. 6:170 BW aansprakelijk. De President baseert de aansprakelijkheid van ROMBOUT evenwei kennelijk niet op het spelgedrag van VINCKEN ,sec", maar (met
name) op het feit dat zij een geschorste speler opstelt, althans hem
het spelen niet heeft belet. Hierin ziet de President schijnbaar een
eigen onrechtmatig handelen van de club, en verbindt daaraan ook
een eigen civielrechtelijke aansprakelijkheid voor door de betreffende speler veroorzaakt letsel. Ik kan deze redenering - althans in haar
algemeenheid(17) - niet onderschrijven. Ik meen dat op het nietnaleven van een schorsing, als tuchtrechtelijke sanctie, ook weer via
(17) Een uitzondering is wellicht op zijn plaats in het geval dat blijkt dat een club structureel
vanwege wangedrag geschorste spelers desalniettemin opstelt.
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tuchtrechtelijke weg dient te worden gereageerd, althans hierop niet
zonder meer de civielrechtelijke aansprakelijkheid behoort te worden
gebaseerd als door de President bepaald(l8). Dit geldt eens te meer
waar het niet de speler zelf, maar diens club betreft.
De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de vereniging wordt naar
mijn oordeel ook niet gedekt door het genoemde artikel 6:166 BW,
reeds enkel vanwege het feit dat de vereniging geen lid is van een
groep als daar bedoeld.
Evenmin acht ik het wenselijk de overige elftalgenoten op grond van
artikel6:166 BW aansprakelijk te houden in een geval als hierboven
geschetst. Nog afgezien van het feit dat ik betwijfel of het deelnemen
aan een elftal waarin ook een geschorste speler is opgesteld op
zichzelf reeds als onrechtmatig is aan te merken - hetgeen immers
door artikel6:166 BW wordt geeist -, meen ik dat (buiten het geval
er een dienstverband bestaat met de club) in principe slechts de letsel
veroorzakende speler zelf hiervoor (civielrechtelijk) verantwoordelijk behoort te worden geacht(19).
3. SPORT EN TUCHTRECHT
-

----------- -

Zoals in de inleiding reeds aangestipt, speelt bij de normering van
het gedrag van sporters, althans in het georganiseerde verband
waartoe ik mij in dit kader beperk, het ,eigen" tuchtrecht tot op
heden een veel belangrijkere rol dan het civiele aansprakelijkheidsrecht. Ik beperk mij hierbij tot het voetbal, enerzijds omdat het
bestek van dit artikel niet toelaat aandacht te besteden aan aile
(onderling verschillende) tuchtrechtelijke systemen die de Nederlandse sport kent en anderzijds omdat, zoals uit de inleiding reeds blijkt,
bij het voetbal de kwestie rond de ,beteugeling" van het spelgedrag
en de rol die (onder andere) het tuchtrecht hierbij speelt het meest
pregnant lijkt(20).

(18) Aldus ook de Arrondissementsrechtbank te Roermond in de zaak Bremmers tegen de
Roomskatholieke Sportvereniging ,Rooms is onze sport 1931", (ongepubliceerd) vonnis van
5 februari 1978.
(19) Aldus ook KOLLEN, F.C. in diens pre-advies voor de rechtskundige afdeling van het
Thijmgenootschap (,Sport en Regelgeving"), nr. 17, 1992, p. 56.
(20) Zie over het tuchtrecht bij voetballen nader bijvoorbeeld WASSING, A., ,Het tuchtrecht
van het publiekvoetbal", diss. Rotterdam 1978, KoLLEN, F.C., ,Tuchtrechtspleging in de
sport, fair play?", Congresbundel Nederlandse Vereniging voor Procesrecht 1984, m.n.
p. 223-229 en Praktijkboek voor de sportbestuurder, de onderdelen IX A en B.

772

Het tuchtrecht kan worden omschreven als het samenstel van bepalingen waarin besturen en commissies de bevoegdheid wordt verleend
om in geval van een overtreding corrigerend ten opzichte van een of
meer leden op te treden(21). De (voetbal) sport kent zowel geschreven als ongeschreven tuchtrecht. Voor wat betreft ons onderwerp is het geschreven tuchtrecht met name te vinden in de spelregels,
in het bijzonder de gedragsregels, en de reglementen. De reglementen
vormen hierbij een aanvulling op de spelregels. In de reglementen
worden nadere sancties geformuleerd op de overtreding van de
spelregels. Een niet onbelangrijk verschil is dat de spelregels internationaal zijn vastgesteld, de reglementen nationaal.
Een lid van een voetbalvereniging is (in principe) tevens lid van de
Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (de KNVB) en is op grond van
dit lidmaatschap, zowel onderworpen aan het tuchtrecht van zijn
vereniging als aan dat van de KNVB. Daarenboven speelt bij wedstrijden op internationaal niveau ook het tuchtrecht van de UEFA
en de FIFA(22) een rol. Ik laat dat laatste hier rusten en beperk mij
tot het tuchtrecht op nationaal niveau. Het tuchtrecht van de KNVB
speelt daar bij de normering van het spelgedrag naar mijn inschatting
een belangrijkere rol dan dat van de eigen vereniging.
De KNVB kent naast een centraal tuchtreglement een afzonderlijk
tuchtreglement voor het amateur- en het betaald voetbal. Buiten de
specifieke bepalingen in deze reglementen is een belangrijk handvat,
of beter ,vangnet", om te kunnen optreden tegen misdragingen
gelegen in de zogenaamde caoutchouc-bepaling als neergelegd in
art. 7lid 1 van de statuten van de KNVB. Hierin wordt bepaald dat
in het algemeen strafbaar is , ,elk handelen of nalaten (a) dat in strijd
is met de statuten en reglementen van deKNVB, de besluiten van een
van haar organen, alsmede de door het bondsbestuur van toepassing
verklaarde wedstrijdbepalingen, de spelregels daaronder begrepen,
alsmede (b) dat de belangen van de KNVB of een van haar organen
en van de voetbalsport in het algemeen schaadt."
Als regel leiden aileen overtredingen van gedragsregels - welke,
zoals opgemerkt, slechts een van de onderdelen van de spelregels
vormen - tot een sanctie. Zo'n sanctie kan direct, tijdens de wedstrijd, worden opgelegd door de scheidsrechter, die dan immers (ook)
de rol van ,tuchtrechter" heeft. Te denken valt aan de strafschop
(21) Zie KOLLEN, F.C., ,Praktijkboek voor de sportbestuurder IXA", nr. I.
(22) Voluit Union of European Football Associations respectievelijk Federation Internationale de Football Association.
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en, in populair spraakgebruik, de , ,gele'' of , ,rode'' kaart. Ben
sanctie kan evenwel ook achteraf worden opgelegd. Zoals aangestipt,
zou dit door de vereniging kunnen geschieden, maar geschiedt dit in
de regel door de Tuchtcommissie van de KNVB. Ben dergelijke
sanctie kan bijvoorbeeld bestaan uit het opleggen van een geldboete
(aan een profvoetballer of een club)(23), het spelen zonder publiek
(als typische clubstraf), een schorsing of uitsluiting. Wat de laatste
twee termen betreft ontstaat gemakkelijk spraakverwarring. Wat in
het spraakgebruik een schorsing wordt genoemd, is in tuchtrechtelijke zin veelal in wezen een uitsluiting. Ben schorsing betekent in
tuchtrechtelijke zin namelijk niet aileen dat een speler niet mag
deelnemen aan wedstrijden, maar bovendien gedurende de opgelegde
schorsingstermijn ook geen functies mag bekleden in de betreffende
sport, terwijl hij verder op grond van het algemene verenigingsrecht
ingevolge het Burgerlijk Wetboek bijvoorbeeld ook geen toegang
heeft tot de Algemene Vergadering en niet bevoegd is hierin zijn stem
uit te brengen. lndien de sanctie evenwel slechts bestaat uit het niet
mogen deelnemen aan een aantal wedstrijden, is in tuchtrechtelijke
zin sprake van een uitsluiting.
Met het oog op het betaald voetbal is wei gesteld dat de sanctie van
,schorsing" - bedoeld zal zijn de uitsluiting; CK- zoveelmogelijk
dient te worden teruggedrongen ten gunste van de geldboete, omdat
deze laatste sanctie meer zou zijn toegespitst op het benadelen van
de individuele overtreder, terwijl de , ,schorsing'', vooral wanneer het
een sterke speler betreft, het gehele team dupeert. Deze geldboete zou
dan afhankelijk dienen te worden gesteld van het (voetbal)inkomen
van de betreffende speler. Ik vraag mij echter af of hiermee het
sanctiestelsel niet teveel zou worden uitgehold. Het schijnt immers
regelmatig voor te komen dat een opgelegde geldboete ten laste wordt
gebracht van het zogenaamde ,boetepotje" van de club, zodat de
speler hier niets van merkt (dit ondanks het feit dat art. 13 lid 2 van
het Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal ,RTBV" dit verbiedt)(24).
Van een opgelegde sanctie kan in beroep worden gegaan bij de
Commissie van Beroep. Dit is eveneens een interne KNVB Commissie. Dit is intern de hoogste rechtsprekende instantie. Br bestaat geen
(23) De Commissie van Beroep van de KNVB heeft bij herhaling beslist dat de betaling van
een geldboete geen juiste straf voor een amateur voetballer is. Zie WASSING, ,Praktijkboek
voor de sportbestuurder", IXB, nr. 34 en de daar genoemde uitspraken.
(24) Art. 13, lid 2 bepaalt: Het met een geldboete gestraft lid dient zijn boete uit eigen
middelen te betalen.
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,cassatie"- Commissie. Wei kan de speler zich vervolgens tot de
burgerlijke rechter wenden. Hij kan bijvoorbeeld bij de burgerlijke
rechter in kort geding- derhalve bij de President van de Arrondissementsrechtbank - een verbod jegens de KNVB vorderen om een
bepaalde straf ten uitvoer te Jeggen. Deze weg kan een (amateur)speler bijvoorbeeld (ook) bewandelen om tenuitvoerlegging van een
door de tuchtcommissie opgelegde straf te voorkomen alvorens de
beroepscommissie zich over de zaak heeft uitgelaten(25).
Voor zover dit nog niet is gebeurd, stelt de President bij een toewijzend vonnis dan als regel als voorwaarde dat binnen zekere tijd de
(KNVB)beroepscommissie wordt geaddieerd. Verder, maar dat geldt
voor de ontvankelijkheid in een kort geding in het algemeen, dient
de betrokkene belang te hebben bij een voorziening in kort geding,
hetgeen betekent dat er sprake dient te zijn van een spoedeisend
belang.
Daarnaast kan ook een gewone bodemprocedure bij de burgerlijke
rechter worden opgestart teneinde de vernietiging van een sanctiebeslissing te bewerkstelligen(26). De grondslag voor een dergelijke
vordering is gelegen in de artt. 2:8 juncto 15 BW, dat besluiten van
organen van rechtspersonen in bepaalde gevallen vernietigbaar verklaart. De KNVB bezit, als vereniging, rechtspersoonlijkheid. Art. 2
van de statuten van de KNVB bepaalt - sinds de statutenwijziging
van 1979 - dat ,de commissies met een rechtsprekende taak tot de
organen van de KNVB behoren''. Art. 2: 15 BW verklaart een besluit
van een orgaan van een rechtspersoon (ondermeer) vernietigbaar
wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand
komen van besluiten regelen. De rechter toetst in dit verband derhalve of het besluit door een daartoe bevoegde instantie is genomen
(,formele toetsing"). De belangrijkste vernietigingsgrond van
art. 2: 15 BW lijkt in dit verb and evenwei te zijn gelegen in de
vernietiging vanwege strijd met de redelijkheid en billijkheid (welke
een rechtspersoon en de bij haar oganisatie betrokkenen krachtens
art. 2:8 BW onderling in acht dienen te nemen). De burgerlijke
rechter toetst het besluit hierbij marginaal. Gelet op de ruime tijdspanne die met een bodemprocedure gepaard gaat wordt van deze
mogelijkheid echter weinig gebruik gemaakt.
(25) Het instellen van beroep bij de Commissie van Beroep schort in het amateurvoetbal de
tenuitvoerlegging van de opgelegde straf niet automatisch op. De Commissie van Beroep kfm
hiertoe- zie art. 10, lid 5 Tuchtreglement Amateurvoetbal- besluiten. Anders art. 58 sub a
Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal.
(26) Deze weg kan overigens in principe ook worden gevolgd in plaats van die van bet instellen
van beroep bij de KNVB.
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Ook indien een bodemprocedure aanhangig wordt gemaakt kan
(daarnaast) overigens in kort geding opschorting van de tenuitvoerlegging van een door de KNVB opgelegde straf worden gevorderd,
en wel totdat in de bodemprocedure uitspraak is gedaan.
4. SLOTBESCHOUWING
Wat betreft het onderwerp ,Sport en privaatrecht" is thans in
Nederland met name actueel in hoeverre het recht een rol kan spelen
bij de terugdringing van het geweld c.q. de spelverruwing en het
daardoor veroorzaakte lichamelijk letsel. In deze discussie neemt
vooral het voetballen een belangrijke plaats in. Wat betreft het
privaatrecht is in dit kader enerzijds het eigen tuchtrecht van de
sportverenigingen en sportbonden van belang, anderzijds wordt, in
het bijzonder naar aanleiding van de arresten Heeck/Nijgh en Dekker/Vande Heide, ook ruimschoots aandacht besteed aan de rol die
het aansprakelijkheidsrecht in dit verband kan spelen. Ook buiten
het terrein van het tucht- en het aansprakelijkheidsrecht zou evenwel
voor het privaatrecht een zekere rol kunnen zijn weggelegd bij de
normering en be'invloeding van het spelgedrag. Te denken valt bijvoorbeeta aan hct opriemen van een.-s-aiictiein sponsmcontractenvoor het geval een speler we gens wangedrag wordt bestraft(27). De
sanctie kan dan bestaan in een reductie op het sponsorgeld dan wel
in het uiterste geval een ontbinding van deze overeenkomst. Hiervan
zou mogelijk een ,kalmerend" effect kunnen uitgaan op de desbetreffende speler en dit kan, gelet op het feit dat gesponsorde spelers
als regel bekende en/ of in het oog springende spelers zijn, vervolgens
mogelijk een voorbeeldfunctie vervullen ten opzichte van diens aanhangers. Er zijn er immers velen die het doen en laten van spelers
als RIJKAARD, GULLIT en VAN BASTEN willen imiteren! Niettemin
moet het effect van deze suggestie niet worden overschat. Juist
spelers van een faam als voormeld zullen als regel in de positie
verkeren dergelijke voor hun bezwarende bedingen in een sponsorcontract te weigeren.
Wat de rol van het aansprakelijkheidsrecht betreft geldt dat voor
letsel ontstaan binnen sport- of spelsituaties naar Nederlands recht
de onrechtmatigheid, in het bijzonder de daaronder vallende zorgvul(27) Dit komt in de praktijk overigens ook reeds voor. De formulering is in voorkomende
gevallen meestal zelfs algemener. ,Bestraft" worden bijvoorbeeld ,gedragingen die de goede
reputatie schaden" of ,in het maatschappelijk verkeer als laakbaar worden beschouwd".
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digheidsnorm, op eigen wijze wordt ingekleurd. Hetgeen onrechtmatig (onzorgvuldig) is buiten de sport, is dit niet :Zonder meer ook
daarbinnen. Belangrijk is evenwel dat onrechtmatig handelen bij
letsel-veroorzakend optreden in sport- en spelverband op zichzelf
geenszins is uitgesloten. De wereld van de sport is niet meer ,heilig",
het ,alledaagse recht" speelt hier wei degelijk zijn rol.
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SOMMAIRE
SPORT ET DROIT PRIVE AUX PAYS-BAS.
QUELQUES OBSERVATIONS
A W ASSING ecrit dans la supplement du ,Praktijkboek voor de Sportbestuurder"
(Guide pratique du dirigeant sportif) de juillet 1981, que , ,le droit ne fait qu'une tres
lente entree dans le sport Apparemment, le sport est encore consider€ comme un
domaine, ,sacre" dont le droit quotidien n'a pas a se preoccuper. .. Dans la pratique
de son sport, le sportif se meut dans un autre monde ou s'appliquent egalement
d' autres regles et conceptions. Les regles de droit , ,normales'' n'y sont pas applicables" (1 ). Les chases ont cependant nettement change. De nos jours, la jurisprudence
en fournit divers exemples et notamment deux decisions assez recentes du Hoge
Raad se prononc;ant sur le comportement des sportifs au regard de la norme de 1' acte
(il-)licite prevue par le droit (commun) de la responsabilite. A l'heure actuelle, se
pose a propos du theme , ,Sport et droit prive'' aux Pays-Bas, la question de savoir
dans queUe mesure le droit disciplinaire, d'une part, mais aussi le droit de la
responsabilite, d'autre part, peuvent contribuer ala regression de la violence ou du
jeu brutal en matiere sportive et des dommages corporels en resultant
La presente etude appelle 1' attention d' abord essentiellement sur les regles en
vigueur aux Pays-Bas en matiere de responsabilite du sportif et de son club pour
les blessures (mutuellement) occasionnees, ensuite egalement sur le regime des
sanctions disciplinaires.
Pour ce qui concerne le domaine de la responsabilite, le Hoge Raad des Pays-Bas a
rendu recemment deux arrets importants dans les affaires Heeck/Nijgh et Dekkers/
Van der Heide(2). Tout d'abord, le Hoge Raad y releve qu'il n'y a pas lieu de
considerer la notion d' ,acceptation du risque" comme une circonstance independante elisive de la responsabilite, et que des nuances s'imposent dans !'approche
voulant qu'en cas de lesion provoquee par un autre sportif, il y a acceptation du
risque, la victime n'ayant done pas d'action contre l'auteur du dommage. Auparavant, cette approche se trouvait plus d'une fois suivie par les juristes.
L'arret DekkerNan der Heide a suscite l'espoir qu'il pourrait engendrer une incitation a recourir plus frequemment au droit de la responsabilite en cas de blessures
sportives. Aux termes de cet arret, le fait de participer a UTI sport ou a un jeu et de
pouvoir des lors etre sense avoir accepte, en fait, 1' eventualite de subir le risque de
blessures inherentes ace sport ou ce jeu, ou du moins assez previsibles, n' est pas sans
incidence sur la double question de savoir, d'une part, si les circonstances donnees le
comportement du sportif a 1' egard de la personne lesee peut etre consider€ comme
illicite, et, d'autre part, si la personne lesee peut se voir imputer des circonstances
permettant de conclure a une reduction ou a une suppression totale, dans le chef du
presume responsable, de !'obligation de reparer, conformement a la regle de
1'art. 6:101 C.c. (disposition relative ala ,faute propre").
(I) Edition afeuillets mobiles, IX B, n° 1. Comparer egalement J.C. Janssens van Raaij, , ,Fairplay in de sport", Dossier du congres de Ia Nederlandse Vereniging voor Sportrecht 1984,
p. 231-232 ainsi que Ia these proposee p. 241: ,le sport et le droit sont deux phenomenes
exclusifs l'un de !'autre".
(2) Hoge Raad 19 octobre 1990, NJ 1992, 621 (Heeck!Nijgh) et 28 juin 1991, NJ 1992, 622
(DekkerNan der Heide).
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Se pose alors cependant la question (suivante) de !'incidence de la participation
volontaire a un sport ou un jeu, sur le caractere (il-)licite et ensuite, sur la faute
propre. 11 appert de la jurisprudence qu' en matiere de lesions encourues dans des
situations de sport ou de jeu, la norme de l'illiceite presente une coloration tout a fait
specifique, des exigences nettement plus lourdes y etant fixees pour admettre le
caractere illicite d'un accident.
L'auteur analyse ensuite 1) ce qui peut ou non etre compris dans les comportements
propres a une situation de sport ou de jeu, ainsi que 2) comment peut etre tracee la
ligne de demarcation entre les comportements qui, compte tenu du fait qu'ils se
situent dans une situation de sport ou de jeu, doivent etre consideres comme illicits et
ceux qui ne sont pas.
A l' endroit de la premiere question, l' arret Heeck/Nijgh fait apparaftre qu' en matiere
de tennis, le fait de renvoyer des balles entre deux jeux fait partie de la situation de
jeu et tombe (des lors) sous I' application de la norme d'illiceite ci-dessus esquissee.
L'auteur cite ensuite un certain nombre d'exemples de situations qui, selon lui,
doivent etre rangees respectivement parmi ou en dehors des situations de sport ou de
jeu.
A l' endroit de la deuxieme question, l' auteur fait remarquer que la simple infraction
aux regles du jeu n'entraine pas necessairement la conclusion qu'il y a fait illicite,
meme lorsqu'il s'agit des regles destinees a proteger la securite des joueurs. Par
contre, le fait que le comportement ayant donne lieu aux blessures d'un autre joueur
rentre dans les regles du jeu n' exclut pas d' emblee son caractere illicite et des lors la
responsabilite. De l'avis de l'auteur, la place laissee, en cas de comportement
conforme aux regles du jeu, pour conclure a son caractere illicite, est fonction des
circonstances concretes du cas telles que la nature du sport, la nature des regles du jeu
ainsi que les circonstances et le niveau de la pratique du sport en cause.
La norme de prudence ne doit pas etre adaptee au caractere apparemment habituel du
jeu brutal ou agressif dans certains sports. Selon I' auteur, dans !'appreciation de cette
norme dans le chef des sporttifs, il n'est pas tellement question de savoir quels
comportements il est possible, mais bien davantage il est perrnis d' attendre des uns et
des autres. Tel semble etre egalement le point de depart du Hoge Raad.
Dans un jugement du president du Tribunal d' arrondissement d' Amsterdam (en date
du 9 juillet 1992)(3), s'est posee la question de la responsabilite d'un club ayant
repris dans l' equipe un joueur qui avait ete suspendu par la KNVB (Federation de
Football) en raison de son comportement et qui, dans ce match, blesse un autre
joueur. Selon le President du tribunal, un club agit de fa~on illicite envers les autres
participants ala competition KNVB s'il fait jouer un joueur suspendu pour inconduite, ce club devant des lors etre tenu pour responsable des blessures causees par ce
joueur suspendu. L'auteur critique cette decision.
L'auteur aborde ensuite le droit disciplinaire en se limitant au football (pratique dans
un cadre organise). Un membre d'un club de football est (en principe) egalement
membre de la Federation KNVB et se trouve soumis, sur cette base, aussi bien au
droit disciplinaire de son club qu'a celui de la Federation KNVB. En principe,
donnent seules lieu a sanction, les infractions aux regles de conduite, qui ne
constituent qu'un des elements des regles du jeu. Outre les sanctions deja infligees
pendant le match par l' arbitre, des sanctions sont egalement prises ulterieurement par
(3) Jugement entre temps confirme par Ia Cour d' Amsterdam.
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par la Commission de discipline de la KNVB. A 1' endroit d'une sanction imposee par
cette Comission, appel est possible aupres de la Commission d'appel, qui estelle
aussi une commission interne a la KNVB et y constitue la juridiction la plus elevee.
Le joueur peut cependant s'adresser ensuite au juge civil.
Aupres du juge civil, deux voies sont ouvertes. D'une part, la voie du refere
permettant de demander, contre la KNVB, une interdiction de mettre a execution
une sanction donnee, d'autre part, la voie d'une procedure (ordinaire) sur le fond
dans le but de requerir l'annulation d'une sanction prise par la KNVB. En raison des
longs delais qu' implique une procedure sur le fond, cette derniere est cependant peu
utili see.
En conclusion, l'auteur releve que le droit disciplinaire prive aussi bien que le droit
de la responsabilite ont leur importance pour la reduction de la violence dans le sport
et des lesions corporelles qui en resultent. Par ailleurs, meme en dehors de ces
aspects, le droit prive pourrait jouer uncertain role pour contribuer a normaliser et
influencer les comportements dans le jeu. 11 y a, par exemple, la possibilite d'inscrire
dans les contrats de sponsoring une penalite frappant le joueur sanctionne pour
inconduite. Ceci pourrait avoir un , ,effet calmant'' sur le joueur en cause, mais
aussi, compte tenu du fait que les joueurs sponsorises sont generalement des joueurs
connus et/ou remarques, un effet d' exemple a 1' egard de fans ou partisans de ce
joueur.
11 ne faut cependant pas surestimer 1' effet de cette suggestion, les joueurs de renom se
trouvant generalement dans une position qui leur permet de refuser I' insertion dans
leur contrat de sponsoring de pareilles clauses aggravantes pour eux.

ZUSAMMENFASSUNG
EINIGE BEMERKUNGEN ZUM SPORT UND DEM NIEDERLANDISCHEN PRIVATRECHT
Jurist A. W ASSING schreibt im Supplement des Praxisbuches fiir den Sportdirektor
vom Juli 1981: ,Das Recht macht erst allmahlich in den Sport seinen Eintritt. Der
Sport wird angeblich noch als etwas , ,Heiliges''' betrachtet, womit das alltagliche
Recht nichts zu tun hat ... Beim Sporttreiben ist der Ubende in einer anderen Welt, in
der auch andere Regeln und Ansichten gelten. , ,Normale'' Rechtsregeln finden keine
Anwendung' ' ( 1). Diese Ansicht stimmt heute nicht mehr. Die Rechtsprechung zeigt
uns inzwischen verschiedene Beispiele, unter denen zwei Urteile des Hohen Rates
jtingeren Datums(2) worin das Verhalten der Sportier an der UnrechtmaBigkeitsnorm
aus dem (alltaglichen) Haftungsrecht geprtift wird. In den Niederlanden ist heute eine
Auseinandersetzung im Bereich ,Sport und Privatrecht" tiber die Rolle des
Disziplinarrechts, bzw. des Haftungsrechtes beim Zurtickdringen der Gewalt, das
heiBt der Spielverrohung und der dadurch veranlaBten Korperverletzungen. Dieser
(1) Losblattrige Herausgabe, Teil IX B, Nr. 1. Siebe auch J.C. Janssens van Raaij, ,Fair-play
in de sport", Tagunsband des niederliindischen Vereins fiir ProzeBrecht 1984, S. 231-232,
sowie die Stellung S. 241: , ,Sport und Recht sind gegenseitig ausschlieBende Phanomene' '.
(2) Roher Rat vom 19. Oktober 1990, NJ 1992, 621 (Heeck/Nijgh) und Roher Rat vom 28.
Juni 1991, NJ 1992, 622 (DekkerNan der Heide).

780

I.

Beitrag behandelt die niederliindischen Regeln hinsichtlich der Haftung des Sportlers
und dessen Clubs fiir das (gegenseitige) Beibringen von Verletzungen. Daneben wird
auch das entsprechende disziplinarrechtliche Sanktionssystem betrachtet.
Im Bereich der Haftung hat der Hohe Rat der Niederlande vor kurzem zwei bedeutende Arreste gesprochen: den Arrest Heeck/Nijgh sowie der Arrest DekkerNan
der Heide (siehe FuBnote 2). Die Lehre des Hohen Rates zeigt, daB der Begriff
,Risiken-Akzeptanz" nicht wie ein selbstiindiger, von der Haftung befreiender
Umstand zu betrachten ist, sowie daB die Ansicht, daB es sich bei einer durch das
Auftreten eines Mitsportlers veranlaBten Verletzung urn Risiken-Akzeptans handele
und der Betroffene gegen den Schadenverursacher nicht klagen konne, zu wenig
nuanciert ist. Dieser Gedanke war vorher unter Juristen geliiufig.
AnliiBlich des Arrestes DekkerNan der Heide wurde die Hoffnung ausgedriickt, daB
er im Fall einer Sportverletzung zum haufigeren Appell an das Haftungsrecht den
Ansatz geben konnte. Der Hohe Rat lehrt in diesem Arrest, daB die Tatsache daB man
an einem Sport oder einem Spiel teilnimmt und dadurch als eine Person gilt, die die
Moglichkeit gewisser einschlagigen und mit dem Sport verbundenen Risiken mit in
Kauf nimmt, einerseits die Antwort auf die Frage beeinfluBt, ob das Verhalten dem
Betroffenen gegentiber in den gegebenen Umstiinden als unrechtmiiBig betrachtet
werden kann, anderseits die Frage beantwortet, ob dem Betroffenen Umstiinde
zugerechnet werden konnen, die eine Herabsetzung, bzw. einen vOlligen Ausfall
der Schadenersatzpflicht nach dem MaBstab von Art. 6:101 BGB (die Bestimmung
tiber die ,eigene Schuld") veranlassen konnen.
Die (nachste) Frage die sich dann ergibt, ist auf welche Weise die Tatsache, daB man
freiwillig an einem Sport oder Spiel teilnimmt, auf die UnrechtmiiBigkeit und
anschlieBend moglicherweise auf die eigene Schuld eine Riickwirkung hat. Aus
der Rechtsprechung stellt sich heraus, daB fur in Sport- oder Spielsituationen
veranlaBte Verletzungen die UnrechtmiiBigkeitsnorm auf eigenstiindige Weise
interpretiert wird und daB fur ein unrechtmaBiges Verhalten in solchen Situationen
schwerwiegendere Forderungen als tiblich gestellt werden.
Niiher umschrieben wird anschlieBend, i) was noch und was nicht mehr zu Verhaltensweisen im Rahmen einer Sport- oder Spielsituation gerechnet werden kann,
sowie ii) die Frage nach der Trenungslinie zwischen Verhaltensweisen die in
Anbetracht der Sport- oder Spielsituation als unrechtmiiBig gelten und Verhaltensweisen wo dies nicht der Fall ist. Was die erste Frage betrifft, ergibt sich aus dem
Arrest Heeck/Nijgh, daB das Dberbringen der Balle zwischen zwei Tennisspielen zur
Spielsituation gerechnet wird und daB deswegen darauf die besondere UnrechtmaBigkeitsnorm wie oben erwiihnt zutrifft. Die Verfasserin deutet anschlieBend
eine Reihe von Situationen als Beispiel an, die ihrer Ansicht nach nicht zur Sportoder Spielsituation gerechnet werden dtirfen.
In Bezug auf Frage ii) wird folgendes bemerkt: Der bloBe Einbruch gegen Spielregeln fiihrt noch nicht zur SchluBfolgerung, daB unrechtmiiBig gehandelt wurde,
wenn es auch Regeln zum Sicherheitsschutz der Spieler betrifft. Anderseits verteidigt
die Verfasserin die Ansicht, daB eine Verhaltensweise die innerhalb der Spielregeln
einem anderen Spieler eine Verletzung zuftigt, nicht im voraus unsorgfaltiges
Handeln und deshalb Haftungspflicht ausschlieBt. Der Spielraum den es beim den
Spielregeln entsprechenden Handeln noch gibt urn UnrechtmaBigkeit zu folgern,
hiingt nach Ansicht der Verfasserin von den Umstiinden des betreffenden Falls ab,
wie der Sportart, der Art der Spielregeln und den Umstiinden und dem Niveau auf
dem der Sport getrieben wird.
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Die Sorgfiiltigkeitsnorm muB sich nicht der Tatsache anpassen, daB sich bei gewissen
Sportarten eine rohe und aggressive Spielweise immer mehr einburgert. Nach
Ansicht der Verfasserin handelt es sich bei der Erfiillung der Sorgfiiltigkeitsnorm
nicht sosehr darum, welches Verhalten man von den anderen erwarten kann, sondern
welches Verhalten man erwarten darf. Dies ist anscheinend auch der Ausgangspunkt
des Hohen Rates.
In einem Urteil des Priisidenten des Arrondissementsgerichts in Amsterdam (von 9.
Juli 1992)(3) handelte es sich urn die Haftpflicht eines Clubs, sollte er einen vom
Ktiniglichen FuBballverband (KNVB) gesperrten FuBballspieler dennoch zum Spiel
zulassen und dieser anschlieBend einen anderen Spieler verletzen. Der Priisident
urteilte, daB ein Club den anderen Teilnehmern der KNVB-Spielsaison gegeniiber
unrechtmiiBig handelt, wenn er einen wegen MiBverhalten gesperrten Spieler dennoch aufstellt und er lieB den Club fiir die von dem gesperrten Spieler veranlaBten
Verletzung haften. Die Verfasserin tadelt dieses Urteil.
AnschlieBend wird das Disziplinarrecht behandelt. Die Verfasserin beschrankt sich
dabei zum (offiziell organisierten) FuBballspiel. Ein Mitglied eines FuBballvereins
ist (im Prinzip) zugleich Mitglied des KNVB und es unterliegt aufgrund dieser
Mitgliedschaft sowohl dem Disziplinarrecht seines Vereins wie diesem des
KNVB. In der Regel fiihren nur Einbriiche gegen Verhaltensregeln - die an sich
nur ein Element der Spielregeln bilden - zur Sanktion. Neben den Sanktionen die
wiihrend des Spiels schon vom Schiedsrichter auferlegt werden, werden auch Sanktionen (hinterher) von dem DisziplinarausschuB des KNVB auferlegt. Gegen eine
von diesem AusschuB auferlegte Sanktion kann bei dem Appellationsauss'fhuB
Berufung eingelegt werden. Letzterer ist ebenfalls ein interner AusschuB des
KNVB. Intern ist er die htichste rechtsprechende Instanz. Dennoch karin der -Spieler
sich anschlieBend an den Zivilrichter wenden.
Beim Zivilrichter ktinnen zwei Wege begangen werden. Einerseits die einstweilige
Verfiigung, wobei dem KNVB gegenuber ein Verbot der Ausfiihrung einer gewissen
Strage beantragt werden kann, anderseits das (iibliche) Mindestverfahren beim
Zivilrichter, wobei die Vernichtung einer vom KNVB getroffenen Sanktionsentscheidung beantragt wird. In Anbetracht des umfangreichen Zeitraums den ein
Mindestverfahren beansprucht, wird es wenig angewendet.
Als BeschluB gilt, daB sowohl das privatrechtliche Disziplinarrecht wie das
Haftungsrecht beim Zuriickdringen der Gewalt im Sport und bei der dadurch
veranlaBten Korperverletzung wichtig sind. Dariiber hinaus wird jedoch bemerkt,
daB bei der Normierung und BeeinfluBung des Spielverhaltens auch fiir das Privatrecht eine gewisse Rolle vorgesehen werden ktinnte. Gewiesen wird etwa auf die
Mtiglichkeit zur Aufnahme einer Sanktion und gewisser Sponsorvertriige, sollte ein
Spieler wegen MiBverhalten bestraft werden. Dies ktinnte auf denjeweiligen Spieler
eine, ,beruhigende' 'Wirkung'' haben, wiihrend dies, in Anbetracht der Tatsache, daB
in der Regel gesponserte Spieler bekannte und/oder augenfiillige Spieler sind,
anschlieBend zum Musterverhalten fiir seine Anhiinger fiihren konnte. Bemerkt
wird allerdings, daB die Wirkung dieser Suggestion nicht iiberschiitzt werden darf,
weil gerade beriihmte Spieler meistens in der Lage sein werden, solche fiir sie
belastenden Bedingungen in einem Sponsorvertrag abzulehnen.

(3) Inzwischen vom Hof Amsterdam bekriiftigt.
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SUMMARY
SOME OBSERVATIONS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN SPORT AND THE
INTERNATIONAL PRIVATE LAW OF THE NETHERLANDS
In his Supplement to the ,Praktijkboek voor de Sportbestuurder' ~ (Practical Manual
for the Sports Administrator) of July 1981, A. WASSING writes that ,the law is
gradually entering the sporting field. Sport is clearly still being regarded as a
,sacred" area which brooks no interference by the law (... ). When practising his
sport, the person who engages in it is moving in a different world, where different
rules and considerations apply. In this area, ,normal" legal rules do not apply(l).
However, nowadays this no longer holds water. In the meantime, the relevant case
law has shown us various examples, including two recent decisions by the Hoge
Raad(2), in which the actions of sportsmen is assessed in the light of the law of tort
liability. At present, there is a topical debate underway in the Netherlands, under the
general heading of ,Sport and Private Law", on the extent to which not only the
relevant disciplinary rules, but also the law of torts, can play a part in removing
violence and the trend towards more violent play, as well as the physical injuries
caused thereby. This paper will concentrate on the Dutch rules on the liability of
sportsmen and their clubs for injuries caused. In addition some attention will be given
to the disciplinary rules on this subject.
In the field of tort liability, the Hoge Raad has recently made two important
decisions, i.e. the decision in Heeck v. Nijgh, the Hoge Raad ruled that the notion
of , ,risk acceptance'' cannot be regarded as an independent and liability-removing
circumstance, and that the theory that where an injury has been incurred through the
fault of a fellow-sportsman, risk acceptance applies, and the victim will therefore not
have any claim against the person who caused the injury, is too categorical.
Formerly, this reasoning was generally followed by lawyers. However, the decision
in Dekker v. Van der Heiden had given rise to the expectation that this could be a
starting point for increasing the application of tort liability law to sports injuries. In
this case, the Hoge Raad ruled that the fact of taking part in a sport or a game, thereby
being deemed to have accepted the risk of incurring certain injuries which are
inherent or frequent in that sport or game, on the one hand affects the answer to
the question whether the action in question could, in the circumstances of the case, be
considered as constituting a tortious action against the victim, and on the other hand
is relevant in answering the question whether the certain circumstances could, in
accordance with the rule in Article 6:101 of the Civil Code- i.e. the ,victim's own
fault'' rule -be held against the victim which cause the right of compensation to be
reduced or even removed.
The next question then seeks to establish how the fact of voluntarily taking part in a
sport or a game affects the tortious nature of the action, and therefore the extent to
which the victim was to blame. From the existing case law, it emerges that in relation

(1) Leaf edition, Part IX B, No. 1. Cf. also J.C. Janssens van Raaij, , ,Fair-play in de sport'',
Conference papers of the Netherlands Association for Precedurallaw, 1984, p. 231-232, as
well as the proposition, made on page 241, that ,sport and the law are mutually exclusive
areas''.

(2) 1911011990, NJ 1992, 621 (Reeck v. Nijgh) and 28/611991, NJ 1992, 622 (Dekker v. Van
der Heide).
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to injuries which arise in the context of sport or games, the question of liability must
be assessed in a very individual manner, and for the tortious nature of the action to be
accepted, stricter criteria than would normally be the case are applied in such
circumstances.
This paper then examines (a) that which can, and that which cannot, be considered to
form part of actions taking place in the context of a sport or game, and (b) where the
dividing line is to be drawn between actions which, given that these take place in the
context of sports or games, are regarded as tortious actions, and actions of this nature
which are not tortious. As regards the first question, is follows from the Heeck v.
Nijgh decision that the transferring of balls in between games at tennis forms part of
the sporting situation, and that therefore the special liability criterion outlined above
is applicable. The author then proceeds to quote a number of examples which, in her
opinion, cannot be considered to form part of the sport or game in question.
As to question (b), the following observations are made. A mere infringement of the
rules of the game in progress does not necessarily prompt the conclusion that the
action in question was tortious, even though the rules in question were adopted for
the protection of the players. On the other hand, the author cleaves to the view that
any action whereby a player becomes injured falls within the rules of the game in
progress, constitutes a negligent action, and therefore does not automatically exclude
the applicability of tort liability. The criteria which have to be applied, where the
rules of the game have been obeyed, in order to decide that the action in question was
tortious, depend, in the author's opinion, on the individual circumstances of each
case, such as the nature of the sport, the nature of the rules of the game, and the
circumstances and the level at which the game is being played.
The duty to take care does riof need to take into accoriilfllie-Circumstance tffii:nn: certain sports, rough and violent play are becoming increasingly the norm. In the
author's opinion, the question whether the duty to take care has been observed will
depend not so much on the actions which we can expect of each other, but on the
actions which we are entitled to expect of each other. This also appears to be the
approach taken by the Hoge Raad.
In a decision of the Presiding Judge of the District Court of Amsterdam of 917 I
1992(3), the question raised was whether a club would be liable if it allowed a player
to play who had been suspended by the Netherlands Football Association on grounds
of foul play, and that player injures another player. The Presiding Judge ruled that a
club is committing a tortious act against other participants in the Netherlands
Football Championship where it fields a player who had been suspended by the
Netherlands Football Association, and held the club to be liable for the injury caused
by the player. The author criticises this decision.
The author then turns her attention to the disciplinary rules. In so doing, she restricts
herself to the organised game of football.
Any member of a football club is in principle automatically a member of the Football
Association, and is by virtue of that membership bound by the disciplinary rules not
only of his club, but also those of the Netherlands Football Association. As a rule of
thumb, only infringements of behavioural rules, which are only a part of the rules of
the game, will lead to the imposition of a penalty. In addition to those penalties which
have already been imposed by the referee, subsequent penalties are also imposed by

(3) Which has in the meantime been confirmed by the Court of Appeal of Amsterdam.
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the Netherlands Football association. Any penalty imposed by this committee is
capable of appeal with the Appeal Commission. This is also an internal Football
Association commission, and is the highest judicial authority of this body. The player
can, however, subsequently appeal to the civil courts.
Before the civil courts, two possibilities present themselves. On the one hand, there is
the possibility of summary proceedings, under which the player may apply for an
order prohibiting the Football Association from enforcing a certain penalty. On the
other hand, there is the (normal) procedure before the civil court, under which the
annulment of a penalty imposed by the Football association is applied for. In view of
the considerable time span which can elapse in the context of such proceedings,
however, little use is made of this possibility.
The author concludes by stating that both the private law disciplinary procedures and
the law on tort liability are relevant for the purpose of combating violence in sport
and the physical injuries caused thereby. The author also observes, however, that
even outside these rules, the private law has a role to play in regulating and
influencing behaviour in sport. Here, attention is drawn, for example, to the
possibility of imposing sanctions and cancelling sponsorship contracts where a
player is penalised for violent play. This could have a deterrent effect on the player
in question, and, given that sponsored players are normally well-known and eyecatching players, this could have an exemplary effect on their supporters. Nevertheless, it is observed that the effect of this proposal cannot be overestimated,
because it is precisely famous players who in many cases will be in a position to
refuse the insertion of such conditions in their sponsor contracts.

RESUMEN
ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE DEPORTE Y DERECHO PRIVADO HOLANDES
El jurista A. W ASSING escribe en el suplemento del Praktijkboek voor de
Sportbestuurder (,Libro pnktico para el Director de Deportes") del mes de julio
de 1981: ,el derecho solo entra lentamente en el deporte. Obviamente, el deporte
todawi se considera como alga, ,sagrado' ', en que nose puede mezclar el derecho de
cada dia ... Cuando hace deporte, el deportista se encuentra en otro mundo, donde
tambien son aplicables otras reglas y concepciones. Las reglas jurfdicas , ,normales" nose aplican allf"(1) (traducci6n libre). Sin embargo, hoy por hoy, esto ya no
es verdad. A todo esto, la jurisprudencia ya nos muestra varios ejemplos, entre otros,
dos sentencias de fecha bastante reciente del Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal
Supremo de los Pafses Bajos)(2), en que se contrasta la conducta de deportistas con la
norma de ilicitud del derecho (comun) de responsabilidad. En cuanto al tema
,Deporte y Derecho privado", una cuesti6n actual en Pafses Bajos es hasta que
punto el derecho disciplinario, por una parte, pero tambien el derecho de
(1) Edicion de hojas intercambiab1es, volumen IX B, No 1. Cf. tambien J.C. Janssens van
Raaij, ,Fair play in de sport" (Deportividad), Carpeta de congreso de Ia Nederlandse
Vereniging voor Procesrecht 1984, particularmente pp. 231-232, sasi como Ia afirmacon en
Ia p. 241: ,El deporte y el derecho son fenomenos mutuamente excluyentes".
(2) Hoge Raad, 19 de octubre de 1990, NJ 1992, 621 (Heeck/Nijgh) y Hoge Raad, 28 de junio
de 1991, NJ 1992, 622 (DekkerNan der Heide).
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responsabilidad, por otra parte, puede desempefiar un papel en la reducci6n de la
violencia, en este caso la mayor violencia en el juego, y las lesiones f{sicas causadas
por esta. En este articulo, se prestara particularmente atenci6n a las reglas holandesas acerca de responsabilidad del deportista y de su club por lesiones flsicas
(mutuas). Ademas, tambien se prestara alguna atenci6n al sistema de sanciones de
derecho disciplinario al respecto. En cuanto al terreno de la responsabilidad, el Hoge
Raad der Nederlanden ha dictado, bastante recientemente, dos sentencias
interesantes: la sentencia Heeck/Nijgh y la sentencia DekkerNan der Heide (ver
nota 2). Primero, el Hoge Raad demuestra en esta sentencia que no hay que
considerar el concepto de , ,asunci6n de riesgo'' como una circunstancia independiente que suprime la responsabilidad civil y tambien que noes bastante matizada la
idea de que, en caso de lesi6n causada por la conducta de otro deportista, se pueda
hablar de asunci6n de riesgo y que, par consiguiente, la v1ctima no tenga a su
disposici6n una acci6n judicial adecuada. Antes, hab1a ciertos juristas que segu{an
este razonarniento.
Particularmente, con ocasi6n de la sentencia DekkerN an der Heide, se ha expresado
la expectativa de que esta podr{a ser un primer impulso para apelar mas frecuentemente al derecho de responsabilidad en caso de lesiones deportivas. En esta
sentencia, el Hoge Raad ensefia que el hecho de que uno participa en un deporte o
juego y que, de esta manera, uno puede ser considerado , ,haber asumido, admas, de
hecho" la posibilidad de ciertos riesgos inherentes, o que se pueden por lo menos
esperar, de sufrir lesiones, pues que ese hecho tiene una influencia, por una parte, en
la respuesta a la pregunta si se puede considerar como illcita la conducta hacia la
parte lesionada en las circunstancias dadas y, por otra parte, en la respuesta a la
pregunta si pueden imputarse las circunstancias de perjuicio que pueden dar lugar a
una reducci6n o bien a una anulaci6n completa de la obligaci6n de indemnizaci6n
segun el criteria del art. 6:101 C. c. (la disposici6n de la ,culpa propia").
Sin embargo, la pregunta (siguiente) es de que manera tiene una repercusi6n en la
ilicitud y, a continuaci6n, eventualmente en la culpa propia el hecho de que uno
participe voluntariamente en un deporte o un juego. Se desprende de la
jurisprudencia que, para lesiones originadas en situaciones de deporte o de juego,
la norma de ilicitud se interpreta de una manera muy propia y que, en tales
situaciones, se imponen unas exigencias mas severas que fuera de esas situaciones
por el hecho de adoptar una conducta illcita.
A continuaci6n, se exrnina mas detalladamente i) lo que s{ y lo que ya no se
consideran como buenas conductas en el marco de situaciones de deporte o de
juego, y tambien ii) c6mo trazar la llnea divisoria entre conductas que, siempre y
cuando sucedan en una situaci6n de deporte o de juego, se consideran como illcitas y
conductas que no se pueden calificar asl. En cuanto ala primera pregunta, se deduce
de la sentencia Heeck/Nijgh que se considera, en el juego de tenis, que el pasar las
pelotas entre dos equipos forma parte de la situaci6n de juego y que (por
consiguiente), se aplica la norma especial de ilicitud tal como descrita arriba.
Luego, la autora da algunos ejemplos de situaciones que, en su opini6n, hay que
considerar, respectivamente, s{ o no como parte de la situaci6n de deporte ode juego.
Con respecto a la pregunta ii), se observa lo siguiente. La infracci6n rnisma de las
reglas del· juego todav1a no conduce a la conclusi6n de que se haya actuado de
manera illcita, aunque se trate de reglas para la protecci6n de la seguridad de los
jug adores. AI contrario, la autora defiende la postura que el hecho de que la conducta
que causa una lesi6n a otro jugador cae bajo las reglas del juego, no excluye a priori
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la conducta temeraria y, por consiguiente, la responsabilidad. En la opini6n de la
autora, la possibilidad que aun cabe para concluir que ha habido ilicitud en acciones
conformes a las reglas del juego, depende de las circunstancias del caso en cuesti6n,
tales como la indole del deporte, la naturaleza de las reglas del juego y las circunstancias y el nivel al cual se practica el deporte.
No hay que adaptar la norma de pmdencia al hecho de que, en ciertos deportes, un
juego violenta y agresivo parece ser siempre mas habitual. En la interpretaci6n de la
norma de prudencia, la autora cree que no es tan importante la cuesti6n acerca de que
conductas son posibles, sino la cuesti6n sobre que conductas se pueden esperar del
orto. Aparentemente, este tambien es el punto de partida del Hoge Raad.
En una sentencia del Presidente del Tribunal de distrito judicial de Amsterdam (del 9
de julio de 1992)(3), se trataba de la cuesti6n de la responsabilidad de un club en caso
de que deja jugar, a pesar de todo, a un jugador que habfa sido suspendido
anteriormente por la Federaci6n real holandesa de futbol (KNVB) con motivo de
mala conducta, y que este lesiona entonces a otro jugador. El Presidente estim6 que
un club aetna ilfcitamente para con los otros participantes en la competici6n de la
KNVB si incluye en el equipo a un jugador determinado aunque este suspendido por
mala conducta, y declar6 responsable al club de la lesi6n causada por el jugador
suspendido. La autora critica esta sentencia.
A continuaci6n, se plantea la cuesti6n del derecho disciplinario. Para este tema, la
escritora se limita al flitbol (practicado en un contexto organizado).
Un miembro de un club de flitbol es (en principia) ademas miembro de la KNVB y,
por motivo de esta afiliaci6n, esta sometido tanto al derecho disciplinario de su club
como al de la KNVB. La regia es que s6lo se sancionan las infracciones a las reglas
de conducta- que s6lo son una de las partes de las reglas del juego - . Ademas de
las sanciones que ya son impuestas durante el partico por el arbitro, (posteriormente)
impone sanciones la Comisi6n disciplinaria de la KNVB. Cabe recurrir contra una
sanci6n impuesta por esa Comici6n ante la Comisi6n de Apelaci6n. Esta es tambien
una Comisi6n interna de la KNVB. A nivel interno, es la instancia mas alta que
administra justicia. Sin embargo, luego el jugador puede recurrir al juez civil.
Ante el juez civil, hay dos vfas posibles. Por una parte, la vfa del procedimiento
sumario, en que se puede exigir una interdicci6n para con la KNVB de llevar a efecto
una pen a determinada, y por otra parte, la de un proceso (ordinaria) sobre el fondo
del asunto ante el juez civil, en que se exige la anulaci6n de una decisi6n de sanci6n
tomada por la KNVB. Pero, dada la larga duraci6n de un proceso sobre el fondo del
asunto, se utiliza poco esta vfa.
En conclusi6n, se dice que tanto el derecho disciplinario privado como el derecho de
responsabilidad son importantes en la reducci6n de la violencia en el deporte y las
lesiones corporales causadas por esta. Pero se afiade ademas que, fuera de eso, el
derecho privado tambien podrfa desempefiar cierto papel en la reglamentaci6n dey la
influencia sobre la conducta en el juego. Se sefiala, por ejemplo, la posibilidad de
prever una sanci6n en contratos de patrocinio en caso de que un jugador sea
sancionado por mala conducta. Esto podrfa tener un ,efecto calmante" en el
jugador en cuesti6n, mientras que, dado el hecho de que los jugadores patrocinados
son, en general, jugadores famosos y/o muy mediyticos, esto podrfa tener, a su vez,
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un efecto de ejemplo en sus adeptos. Sin embargo, se sefiala que no hay que
sobreestimar el efecto de esta sugerencia, porque senin precisamente jugadores de
renombre que se encontraran muchas veces en la posicion de rehusar tales clausulas
comprometedoras en un contrato de patrocinio.
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