VERENIGING VOOR SPORT EN RECHT

JURYRAPPORT 2014
De jury hanteert bij de beoordeling van de ingezonden scripties de
navolgende beoordelingscriteria : jurid ische diepgang, juridische
beheersi ng, wetenschappel ijke waa rd e, ju rid ische vol led igheid,
originaliteit, praktische toepasbaarheid en de mate waarin aan
rechtsvergelijking is gedaan. De jury heeft dit jaar vijf scripties ter
beoordeling voorgelegd gekregen. De jury is unaniem in haar oordeel
dat de Prof. mr. N.J.P. Giltay Veth Scriptieprijs 2014 van de
Vereniging voor Sport en Recht dient te worden toegekend aan

BEAU BARVELINK
voor haar scriptie: 'Hippische' aansprakelijkheid op het verkeerde
been? Met als ondertitel "Een verkenning van het
aansprakelijkheidsparcours bij door paarden toegebrachte schade"
Beau Barvelink heeft een origineel onderwerp ter hand genomen en
in de uitwerking van dat onderwerp naar een grote mate van
volledigheid gestreefd. Uit alles blijkt dat Beau Barvelink een grote
persoonlijke betrokkenheid bij haar onderwerp heeft. Dat blijkt niet
alleen uit de wijze waarop het eigen paard van Beau Barvelink als
stijlfiguur door de scriptie draaft, maar ook uit de betrokken wijze
waarop aan het scriptie-onderwerp invulling en uitwerking is gegeven
De scriptie is duidelijk met volle ziel en zaligheid geschreven. Beau
Barvelink geeft een mooie overzichtstentoonstelling van de
rechtspraak die ten aanzien van het scriptie-onderwerp aan snee is.
De scriptie is vlot geschreven, maakt in alle opzichten een zeer
verzorgde indruk en weet op treffende wijze een goede balans te
vinden tussen de theorie en de praktijk.
ln de scriptie wordt de lezer meegenomen in de historische evolutie
van de aansprakelijkheid voor dieren. ln verschillende hoofdstukken
wordt voorts aandacht besteed aan de aansprakelijkheid van de
bezitter van een dier, de aansprakelijkheid van de bedrijfsmatige
gebruiker en wat de rol is van eigen schuld. Een separaat hoofdstuk
wordt gewijd aan in de praktijk voorkomende exenoratieclausules, het
praktisch effect daarvan en de wenselijkheid van het beschikken over
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een goede verzekeringspolis. Beau Barvelink laat niet na bij de
diverse door haar gesignaleerde dilemma's een eigen mening naar
voren te brengen.
Om in paardentermen te eindigen is de jury van oordeel dat Beau
Barvelink een foutloos parcours heeft gereden. De scriptiepriis 2014
van de Vereniging voor Sport en Recht komt haar in alle opzichten
toe.
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