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Mr. Drs. Thijs Beumers (Universiteit Leiden) en prof. Mr. Willem van Boom (Universiteit Leiden) Het
aansprakelijkheidsrecht kent veel maatmensen. Het is voornamelijk de aangesproken partij die #de maat wordt
genomen# om de vraag te beantwoorden of haar gedrag in overeenstemming is met het gedrag dat de
maatmens zou hebben vertoond.
Maar niet alleen de aangesproken partij wordt de maat genomen in het aansprakelijkheidsrecht. Ook voor de
(potentiële) benadeelde bestaan maatmens-vergelijkingen. De preadviseurs concentreren zich op de
benadeelde en zijn maatmens. Wie is deze maatmens-benadeelde? Om welke redenen wordt hij gehanteerd?
Welke doelen dient hij en voor welke problemen dient hij een oplossing te bieden? In deze bijdrage zoeken de
auteurs aan de hand van een tweetal concrete voorbeelden, naar antwoorden op deze vragen. Prof.
Mr. Marc Loth (Universiteit Tilburg) In het preadvies van Marc Loth staat de vraag naar de rechtvaardiging
en begrenzing van aansprakelijkheid centraal. Meer in het bijzonder is de onderzoeksvraag in hoeverre
aansprakelijkheid rechtvaardig is, of als gerechtvaardigd kan worden geconstrueerd. Het onderzoek van deze
vraag voert ons van de doelstellingen van het aansprakelijkheidsrecht, via de beginselen van corrigerende en
distributieve rechtvaardigheid, het aansprakelijkheidsrecht als systeem en praktijk voor de verdeling van

kansen en risico#s, naar de "capability approach" van Amartya Sen en Martha Nussbaum. Het onderzoek biedt
perspectief op een aansprakelijkheidsrecht dat is gericht op herstel van de benadeelde in diens autonomie, dat
wil zeggen, in zijn vermogen een waardig leven te leiden.
De Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR) stelt zich ten doel deze
rechtsgebieden in brede zin te bestuderen, mede vanuit rechtsvergelijkend perspectief. VASR beoogt de vele
ontwikkelingen met elkaar in verband te brengen, de gevolgen "door te rekenen", nog niet of onvoldoende
verkende terreinen te verkennen en te bezien hoe de verschillende ontwikkelingen in wetgeving, rechtspraak
en doctrine zich tot elkaar verhouden.
Eén van de activiteiten van VASR is een jaarlijkse bijeenkomst over korte en beknopte preadviezen waarin
highlights en stof voor discussie worden gepresenteerd.

