Juryrapport Scriptieprijs
Prijsuitreiking 2019
Stichting Beer impuls stimuleert de ontwikkeling van jong talent met belangstelling voor
het rechtsgebied van aansprakelijkheid en personenschade.
De stichting heeft wederom een landelijke scriptieprijs uitgeschreven. De prijs wordt
uitgereikt aan de auteur van de beste, in 2018 geschreven, masterscriptie op het gebied
van het aansprakelijkheidsrecht en/of personenschade en aan diens vakgroep. Per
vakgroep kon één scriptie aan het bestuur worden voorgelegd.
Het bestuur heeft vijf inzendingen ontvangen. In volgorde van binnenkomst waren dat:
1)
2)
3)
4)
5)

Proportionele benaderingen in de medische aansprakelijkheid, door Kim
Hogeman (Universiteit van Amsterdam);
Collectieve emissiereductievorderingen tegen fossiele energiebedrijven? door
Maarten van Kempen (Universiteit Utrecht);
Voordeelstoerekening van verzekeringsuitkeringen bij letsel- en
overlijdensschade door Joyce Roxanne Duin (Vrije Universiteit);
De Angstschadeclaim, door Lara Lupgens (Radboud Universiteit Nijmegen);
De Hoge Raad en het beschermingsbereik voor particuliere medebezitters van
gebrekkige roerende zaken: the damage lies where it falls?, door Valérie
Beulen (Maastricht University).

Het stichtingsbestuur heeft deze vijf scripties beoordeeld op relevantie voor de positie
van het slachtoffer in de personenschadepraktijk, taalvaardigheid, originaliteit en
vernieuwende inzichten die uit de scriptie blijken. Het bestuur heeft kunnen vaststellen
dat ze alle van hoge kwaliteit zijn. Het bestuur complimenteert de auteurs en de
vakgroepen met het goede werk en is de betrokken vakgroepen dankbaar voor de
inzendingen. Van de genoemde vijf scripties zijn de naar het oordeel van het bestuur
beste drie voorgelegd aan de jury. Daarbij werd geen informatie verstrekt over de
persoon van de auteur en evenmin over de vakgroep waarvan de scriptie afkomstig is.
Deze informatie werd aan de jury pas bekend gemaakt nadat de beoordeling was
afgerond.
De jury bestond ook dit jaar uit de navolgende personen:
1.
2.
3.

Professor mr. C.C. van Dam, Visiting Professor King's College te Londen en
hoogleraar Europees aansprakelijkheidsrecht, Maastricht University;
Mr. dr. F. Th. Kremer, voormalig directeur Personenschade Instituut van
Verzekeraars en tot voor kort directeur van De Letselschade Raad;
Mr. J.M. Beer, advocaat te Amsterdam (voorzitter Stichting Beer impuls).

1

Het juryrapport:
De jury heeft de genomineerde scripties met veel belangstelling en waardering gelezen
en deze vervolgens uitvoerig besproken. Alle scripties waren van hoog niveau en er
waren geen grote onderlinge kwaliteitsverschillen. Aan het juryberaad omtrent de
genomineerde scripties, die hierna weer in volgorde van binnenkomst worden genoemd,
zijn de volgende opmerkingen ontleend:
1.

Scriptie Kim Hogeman (Universiteit van Amsterdam): Proportionele benaderingen in
de medische aansprakelijkheid

Deze scriptie gaat over proportionele benaderingen binnen de medische
aansprakelijkheid. De centrale vraag is of deze benaderingen zijn te onderscheiden naar
type casus, met inachtneming van het door de Hoge Raad gemaakte onderscheid
tussen de leer van de proportionele aansprakelijkheid en de leer van de verloren kans.
Dit is een actueel onderwerp, omdat proportionele benaderingen van grote praktische
betekenis zijn in de medische aansprakelijkheidspraktijk. De scriptie bevat een
rechtsvergelijkende beschrijving van de systemen in Engeland en Spanje. De scriptie is
methodisch goed doordacht en goed gedocumenteerd. De auteur ontwikkelt, mede aan
de hand van een dozijn voorbeelden, een duidelijke eigen visie.
2.

Scriptie Joyce Roxanne Duin (Vrije Universiteit): Voordeelstoerekening van
verzekeringsuitkeringen bij letsel- en overlijdensschade

Deze scriptie gaat over de vraag hoe wordt omgegaan met het verrekenen van
voordelen uit verzekeringsuitkeringen bij letsel- en overlijdensschade. De auteur gaat
tevens in op de vraag wat de verschillen zijn tussen beide systemen van
voordeelstoerekening en zijn die verschillen gerechtvaardigd?
Ook deze scriptie behandelt een actueel onderwerp, omdat vragen over
voordeelstoerekening van verzekeringsuitkeringen met regelmaat opkomen bij de
afwikkeling van letsel- en overlijdensschade. De scriptie bevat een goede structuur en
een complete behandeling van het onderwerp en eindigt met een duidelijk voorstel van
de auteur hoe hiermee om te gaan.
3.

Scriptie Valérie Beulen (Maastricht University): De Hoge Raad en het
beschermingsbereik voor particuliere medebezitters voor gebrekkige roerende
zaken: the damage lies where it falls?

Deze scriptie bevat een onderzoek naar de wenselijkheid en voorzienbaarheid van een
analoge toepassing van het beperkte personele beschermingsbereik van het Imaginearrest op artikel 6:173 BW. Hierbij wordt tevens uitgebreid geanalyseerd wat
alternatieve vergoedingssystemen in dit opzicht te bieden hebben.
Het onderwerp van deze scriptie heeft zowel een praktisch belang als een hoge
actualiteitswaarde. Na de arresten van de Hoge Raad inzake Hangmat en Imagine is
het de vraag hoe er in “Hangmat III” over een soortgelijke zaak ten aanzien van een
roerende zaak zal worden beslist.

De scriptie is methodisch goed van opzet en bevat een uitputtende noten- en
literatuurlijst.
Juryoordeel
Het hoge niveau van alle beoordeelde scripties heeft het de jury niet gemakkelijk
gemaakt om tot een eindoordeel te komen. Na uitvoerig beraad heeft de jury besloten de
Scriptieprijs 2019 op 14 mei 2019 toe te kennen aan Valérie Beulen (en aan de
betrokken vakgroep van Maastricht University). Hierbij is meegewogen dat deze scriptie
het onderwerp niet alleen gedetailleerd en zeer goed gedocumenteerd beschrijft, maar
ook sterk opiniërend van aard is omtrent de prangende vraag hoe - zowel in het recht als
in de praktijk - omgegaan moet worden met schades als bedoeld in artikel 6:173 BW, die
zich binnen gezinsverband voordoen. In de scriptie wordt een heldere en goed
onderbouwde visie gepresenteerd met een voorgestelde oplossingsrichting buiten het
aansprakelijkheidsrecht. Daarnaast is de - ruim gedocumenteerde - verwijzing naar de
(verzekerings)praktijk in Frankrijk een nuttige aanvulling op het scriptieonderwerp.
De prijs voor de winnende auteur is een geldbedrag van € 1.750. Een zelfde bedrag
ontvangt de vakgroep die de winnende scriptie heeft ingezonden.
Nadere informatie over de stichting is te vinden op www.beerimpuls.nl. Voor vragen over
de scriptieprijs kunt u contact zoeken via info@beerimpuls.nl.

