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Hans Biezenaar (Universiteit Utrecht) 
To share, to care and (not) to bear?  

Een onderzoek naar de houdbaarheid van bezittersaansprakelijkheid in de deeleconomie 
 
De prijswinnende scriptie van J. (Hans) Biezenaar, met als titel “To share, to care and (not) to 
bear?” betreft een onderzoek naar de houdbaarheid van de bezittersaansprakelijkheid in de 
deeleconomie.  
 
Bezittersaansprakelijkheid is een vorm van buitencontractuele aansprakelijkheid, waarbij de 
bezitter van een zaak of dier aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade die de aan 
hem toebehorende zaken en dieren aanrichten. Anders dan bij de gewone buiten-
contractuele aansprakelijkheid is voor deze vorm van aansprakelijkheid niet vereist dat de 
bezitter ook schuld heeft aan de ontstane schade. Deze scriptie richt zich op de rol van 
bezittersaansprakelijkheid in de steeds belangrijker wordende deeleconomie. Die deel-
economie ziet op het maatschappelijk verschijnsel waarin mensen via online deelplatforms 
hun bezittingen met anderen delen. Die ontwikkeling heeft onder andere tot gevolg dat we 
anders tegen bezit gaan aankijken. Niet het bezitten, maar het gebruik van de zaak lijkt 
prioriteit te krijgen. 
 
Het onderzoek van Biezenaar richt zich allereerst op de vraag hoe bezittersaansprakelijkheid 
volgens het huidige recht moet worden toegepast in het kader van de deeleconomie. 
Vervolgens wordt aangetoond dat bezittersaansprakelijkheid binnen de deeleconomie een 
problematische rol kan spelen. Voor de bevonden problematiek wordt een aantal 
aanbevelingen gedaan aan de invloedrijke actoren binnen het speelveld, de wetgever, de 
verzekeringsbranche alsmede aan de deelplatforms zelf. 
 
De scriptie van Biezenaar ziet op een maatschappelijk zeer relevant en actueel thema, dat 
nog niet eerder in deze vorm is uitgeplozen binnen het aansprakelijkheidsrecht. De 
bezittersaansprakelijkheid kan het succes van de deeleconomie echter sterk beïnvloeden. Dit 
uiterst originele thema wordt vervolgens op een opmerkelijk hoogstaand juridisch niveau 
geanalyseerd, waarbij diverse onderdelen van het privaatrecht, zoals het aansprakelijk-
heidsrecht, het contractenrecht, het huurrecht, als ook vragen van samenloop en het 
goederenrecht in meer of mindere mate aan de orde komen. Die uitwerking verzandt niet in 
wijds opgezette beschouwingen langs alle details, maar is een concieze weergave, op 
hoofdlijnen, van het geldende recht in een prettig leesbare stijl. De theoretische uitwerking 
wordt gekoppeld aan een viertal casus om het geldend recht op de deeleconomie in kaart te 
kunnen brengen. Biezenaar voegt daar een empirisch opgezet onderdeel aan toe om te 
kunnen nagaan of het probleem dat hij identificeert, inderdaad in de praktijk een rol speelt 
of kan spelen. Dat lijkt het geval te zijn, en om die reden komt hij met een belangrijke lijst 
van concrete, en originele, aanbevelingen voor de hoofdrolspelers. Een sterk punt, ten 
slotte, is nog dat Biezenaar niet schroomt om de beperkingen van zijn onderzoek en zijn 
bevindingen open en eerlijk voor het voetlicht te brengen. Dat alles maakt dat de jury een 
geweldig mooie scriptie mocht lezen waaraan zij met veel genoegen en unaniem de Jan 
Brouwer Scriptieprijs Rechtswetenschappen 2019 toekent! 
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De juryvergadering vond plaats op 8 maart 2019 en werd voorgezeten door Mr. G.C.A. van Wijk 
(directeur KHMW). Naast de vier hierboven genoemde juryleden waren tevens aanwezig Prof. dr. R.B. 
Andeweg (wetenschappelijk secretaris) en S. van Manen (secretaris, notulen). 


