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Het winterseizoen nadert snel, de tijd voor veel mensen om naar de bergen te trekken 
om te gaan skiën. Een aantal van hen zal terugkomen met de zogeheten gipsvluchten. Vaak 
zal hun gebroken ledematen het gevolg zijn van fouten die gemaakt zijn door andere skiërs. 

Om dit soort ongevallen te voorkomen zijn er gedragsregels opgesteld, de zogeheten FIS 
Pisteregels. 

Het zijn 10 regels die iedere skiër zou moeten kunnen dromen: 

1. Rekening houden met anderen 
Iedere skiër moet zich zo gedragen, dat hij een ander niet in gevaar brengt of schade 
berokkent. 

2. Beheersen van snelheid en skistijl 
Iedere skiër moet te allen tijde op tijd kunnen stoppen of uitwijken. Hij moet zijn snelheid en 
wijze van skiën aanpassen aan zijn skivaardigheid, de conditie van de piste, de sneeuw- en 
weersomstandigheden, alsook aan de drukte op de piste. 

3. Keuze van het spoor 
De van achteren komende skiër moet zijn skispoor zo kiezen, dat hij skiërs voor zich niet in 
gevaar brengt. 

4. Inhalen 
Inhalen mag van boven of van beneden en van rechts of van links, mits op zodanige afstand 
dat de ingehaalde op geen enkele wijze in zijn bewegingen wordt belemmerd. 

5. Invoegen en weer verder skiën 
Iedere skiër die zich (weer) op een piste wil begeven of na een stop verder wil skiën, moet 
zich ervan vergewissen dat hij dit zonder gevaar voor hemzelf of voor anderen boven of 
onder hem kan doen. 

6. Smalle plaatsen 
Iedere skiër moet vermijden om zich zonder noodzaak op smalle of onoverzichtelijke 
plaatsen op de piste op te houden. Een ten val gekomen skiër dient een dergelijke plek zo 
snel mogelijk weer vrij te maken. 

7. Klimmen en lopen 
Een skiër die klimt of te voet afdaalt, mag dit alleen aan de zijkant van de piste doen. 
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8. Letten op tekens 
Iedere skiër dient de markeringen en de borden in acht te nemen. 

9. Verlenen van hulp 
Bij een ongeval is iedereen verplicht hulp te verlenen. 

10. Legitimatieplicht 
Iedereen, getuige of betrokkene, verantwoordelijk of niet, moet bij een ongeval zijn 
identiteit bekendmaken. 
 
In sommige gebieden zijn er naast de tien FIS Pisteregels ook nog eigen regels samengesteld. 
Deze worden dan vaak aangegeven op liftpalen of aan het begin van een skilift. 

Deze gedragsregels worden door de Nederlandse rechter ook gebruikt bij het beoordelen 
van welke skiër nu aansprakelijk is voor een ongeval waarbij twee skiërs botsen.  

Dat blijkt uit onderstaande uitspraak (verkeersrecht 2018, 146): 

Een man en een vrouw zijn bij het afdalen van een skipiste met elkaar in botsing gekomen. 
De vrouw stelt dat dit de schuld van de man is, omdat deze de zgn. FIS-regels heeft 
overtreden doordat hij haar met te hoge snelheid en op te kleine afstand heeft ingehaald, 
waarbij hun ski's elkaar hebben geraakt en zij ten val is gekomen. Zij eist van de man een 
schadevergoeding. De man stelt dat eiseres schuld heeft omdat zij de van boven komende 
skiër was die hem op zodanige wijze had moeten inhalen dat hij daardoor niet werd 
gehinderd.  

De rechter oordeelt dat eiseres heeft bewezen dat de man de van boven komende skiester 
was die haar had moeten inhalen zonder haar te hinderen. Hij heeft daarmee de FIS 
pisteregels  1 t/m 4 geschonden en is aldus aansprakelijk voor de schade van de vrouw. De 
vrouw heeft geen FIS regels overtreden en heeft dus geen eigen (mede) schuld aan het 
ongeval. 

Hierbij zij wel opgemerkt dat de Nederlandse rechter deze zaak inhoudelijk kan beoordelen 
omdat beide betrokken partijen Nederlands zijn. Daarom mag deze zaak beoordeeld worden 
naar het Nederlands recht (en speelt ook de zaak voor een Nederlandse rechter). Zou 
iemand van een andere nationaliteit het ongeval veroorzaakt hebben dan zou immers 
volgens het internationale recht de zaak inhoudelijk beoordeeld moeten worden naar het 
land waarin het ongeval zou hebben plaats gevonden.  
 
 
Vindplaats: https://www.verkeersrecht.nl/jurisprudentie/vr-2018146-ski-ongeval-
gevaarzetting-overtreding-fis-regels-geen-eigen-schuld 
 
 
 


