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Ongelukjes, schade en verzekeringen (English below) 
In Nederland zijn sommige sporten/sportverenigingen via de betreffende sportbond verzekert voor 

schade bij leden. Bij de ijshockeysport / ijshockeybond is dit niet het geval. Teamsporten brengen 

een verhoogd risico op schade (aan sportmaterialen of personen) of ongelukjes met zich mee. Met 

dit overzicht willen we de leden van VJB Smoke Eaters graag informeren welke verzekeringen 

wanneer van toepassing zijn, zodat je niet voor onverwachte verrassingen komt te staan. 

Materiaalschade van speler 
Is materiaalschade van speler 1 het gevolg van een ‘onrechtmatige’ actie van speler 2, dan is speler 2 

daarvoor aansprakelijk en dient de schade verhaalt te worden op de Aansprakelijkheidsverzekering 

voor Particulieren (AVP) van speler 2. Valt de actie binnen het risico dat de sport met zich mee kan 

brengen of die binnen de sport verwacht kan worden, dan is speler 2 niet aansprakelijk.1  

Is de materiaalschade van speler 1 het gevolg van slecht onderhoud van een accommodatie, dan kan 

de beheerder van de accommodatie aansprakelijk gesteld worden. 

Juridisch gezien heb je recht op een schadevergoeding als: 

• Er sprake is van een onrechtmatige daad 

• De onrechtmatige daad toerekenbaar is aan de dader 

• Er schade is 

• Er een causaal verband is tussen de onrechtmatige daad en de schade 

Er moet dus sprake zijn van ‘schuld’ voordat iemand anders aansprakelijk is. In alle andere gevallen 

ben je zelf verantwoordelijk voor de kosten. 

Letselschade van speler 
Indien een speler tijdens het beoefenen van de sport fysieke schade / letsel oploopt valt dit onder de 

eigen ziektekostenverzekering. Vergoedt de zorgverzekeraar niet alle kosten en is de fysieke schade / 

letsel het gevolg van grove opzet of schuld van een andere speler, dan kan in sommige gevallen de 

andere speler aansprakelijk gesteld worden.2 

Woont het spelend lid in België en wordt er gespeeld in Nederland dan is het vaak nodig om 

aanvullend verzekerd te zijn. Informeer goed bij je eigen ziektekostenverzekering wat/wel of niet 

door je eigen verzekering wordt gedekt en of het nodig is een aanvullende verzekering af te sluiten, 

met een dekking voor bijzondere sporten. 

Woont het spelend lid in Nederland en vindt de wedstrijd plaats in het buitenland, dan valt dit ook 

niet in alle gevallen onder de standaard ziektekostenverzekering. Informeer goed bij je eigen 

ziektekostenverzekering wat/wel of niet door je eigen verzekering wordt gedekt en of het nodig is 

een aanvullende (reis)verzekering af te sluiten, met een dekking voor bijzondere sporten. 

Schade bij vrijwilligers 
Alle vrijwilligers die tijdens het uitoefenen van hun vrijwilligerswerk schade oplopen, zijn verzekerd 

via Vrijwilligersverzekering VNG van de gemeente: https://www.sittard-

geleen.nl/Inwoners/Verenigingsloket/Vrijwilligersverzekering_VNG 

                                                           
1 https://www.judex.nl/rechtsgebied/letselschade-ongevallen/producten-kinderen-en-
dieren/artikelen/aansprakelijkheid-in-sport-en-spelsituaties/ 
2 https://letsel.info/sportongeval/ 
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Accidents, damage and insurances 
Some sports / sports clubs in the Netherlands are insured for damage to members through the 

relevant sports association. This is not the case with the hockey sport / ice hockey federation. Team 

sports involve an increased risk of damage (to sports materials or people) or accidents. With this 

overview we would like to inform the members of VJB Smoke Eaters which insurance policies apply 

when, so that you will not be faced with unexpected surprises. 

Material damage of player 
If material damage of player 1 is the result of an 'unlawful' action of player 2, then player 2 is liable 

for this and the damage must be recovered from the liability insurance for private individuals of 

player 2. Does the action fall within the risk that can be expected within the sport, player 2 is not 

liable. 

If the material damage of player 1 is the result of bad maintenance of an accommodation, the 

manager of the accommodation can be held liable. 

Legally, you are entitled to compensation if: 

• There is a wrongful act 

• The unlawful act is attributable to the perpetrator 

• There is damage 

• There is a causal link between the unlawful act and the damage 

There must therefore be 'debt' before anyone else is liable. In all other cases you are responsible for 

the costs yourself. 

Personal injury of player 
If a player is physically injured during the practice of the sport, this falls under his own health 

insurance. If the health insurer does not reimburse all costs and the physical damage / injury is the 

result of gross negligence or guilt of another player, then in some cases the other player can be held 

liable. 

If the playing member lives in Belgium and is playing in the Netherlands, it is often necessary to be 

additionally insured. Inquire with your own health insurance what is or is not covered by your own 

insurance and whether it is necessary to take out supplementary insurance, with cover for special 

sports. 

If the playing member lives in the Netherlands and the match takes place abroad, this is not always 

covered by the standard health insurance. Inquire with your own health insurance what is or is not 

covered by your own insurance and whether it is necessary to take out additional (travel) insurance, 

with cover for special sports. 

Damage to volunteers 
All volunteers who incur damage during the course of their voluntary work are insured via the VNG 

Voluntary Insurance Service of the municipality: https://www.sittard-

geleen.nl/Inwoners/Verenigingsloket/Vrijwilligersverzekering_VNG 
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