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Nederlandse Vereniging voor Europees recht, Scriptieprijs 2016  

Juryrapport 
 

 Inleiding  

De jury bestaat dit jaar uit: Hielke Hijmans (onafhankelijk adviseur EU recht en privacy, 

juryvoorzitter), Emma Hameleers (Nauta Dutilh), Charlotte Schillemans (Ministerie van Buitenlandse 

Zaken), Aniel Pahladsingh (Raad van State) en Felix Ronkes Agerbeek (Europese Commissie, 

afgevaardigde van NVER-bestuur). 

De jury ontving dit jaar 16 scripties die laten zien dat het EU recht inmiddels een enorme variëteit 

aan onderwerpen vertegenwoordigt. De eisen om deel te nemen aan de NVER scriptieprijs zijn hoog. 

Zo moet de scriptie zijn beoordeeld met een acht of hoger en mag de scriptie maximaal 30.000 

woorden bevatten.  

De jury heeft de anonieme versies van de scripties beoordeeld. Iedere scriptie is door twee juryleden 

gelezen, waarna een eerste selectie van 5 scripties is gemaakt.  De scripties op deze shortlist zijn door 

alle juryleden gelezen en de bevindingen van ieder jurylid zijn uitvoerig getest in onderlinge discussie.  

Dit heeft geleid tot een eensgezinde jurybeslissing tot aanwijzing van een winnende scriptie. 

Bovendien heeft de jury besloten aan een scriptie een eervolle vermelding te geven.    

  

Enkele algemene opmerkingen  

Hoewel de keuze eensgezind was, was zij niet eenvoudig. Dit is om twee redenen. 

Ten eerste, er was een zeer grote variëteit aan onderwerpen. Mededingingsrecht, 

terrorismebestrijding, regulering van de financiële sector, diplomatieke en consulaire bescherming 

voor EU burgers, non-discriminatie. Dit is slechts een willekeurige greep uit de thema’s die aan bod 

kwamen.   

Ten tweede, er was een grote verscheidenheid wat betreft de kwaliteit van de scripties. De ene keer 

lag het sterke punt bij de originaliteit, de andere keer bij de theoretische diepgang, weer een andere 

keer lag de kracht juist in de breedte van het onderzoek, enzovoort. Het algemeen niveau was hoog – 

zoals men natuurlijk mag verwachten van scripties die met een acht of hoger zijn beoordeeld – maar 

tegelijkertijd hadden alle scripties ook wel onvolkomenheden.  Dit maakte de keuze moeilijk, maar 

niet minder interessant.  

Bij de keuze heeft de jury de originaliteit nadrukkelijk meegewogen, maar ook gelet op het 

Europeesrechtelijk gehalte van de scriptie. Komt het Europees recht en de rechtspraak voldoende 

aan de orde? En wordt dit zorgvuldig geanalyseerd? Deze Europeesrechtelijke basis schoot soms 

tekort.  

Wat overigens opviel is dat bijna alle scripties zijn geschreven in de Engelse taal. Gebruik van het 

Engels is tegenwoordig aan Nederlandse universiteiten gemeengoed. Correct gebruik van het Engels 

kan van belang zijn in het Europees recht, ook met het oog op een mogelijke internationale carrière. 

Maar het schrijven van een heldere, genuanceerde juridische scriptie in een taal die niet je 

moedertaal is, is natuurlijk een lastige opgave. Bij sommige scripties hadden wij de indruk dat de 



2 
 

inhoud beter uit de verf zou zijn gekomen bij een hogere taalvaardigheid. Het gebruik van het Engels 

zou dus geen automatisme moeten zijn.   

Beoordeling en uitslag  

De winnaar is de scriptie “The European Fiscal Board: Accountability-multiplier in the Economic and 

Monetary Union or just another Commission body?” geschreven aan de Universiteit Leiden door 

Annette Scholten. Bij de keuze van de jury spelen de volgende overwegingen een rol.  

De scriptie behandelt een mooi institutioneel, actueel onderwerp, is goed opgezet en helder 

geschreven. De jury waardeert de originele aanpak, onder andere met gebruik van interviews.  

Het is te prijzen dat de auteur een voorschot heeft genomen op de toegevoegde waarde die de Fiscal 

Board zou kunnen hebben zonder zich daarbij te laten afschrikken door het feit dat er aan het 

functioneren nog niet veel te evalueren valt. 

Wel stelt de jury dat de subtitel “accountability-multiplier or just another Commission body” hoge 

verwachtingen stelt. De jury begrijpt evenwel dat nog niet goed aan te geven valt hoe de Fiscal Board 

te evalueren.   

De eervolle vermelding is voor de scriptie ‘The different faces of German Democracy’, geschreven 

door Frederik Behre, eveneens aan de Universiteit Leiden. Deze scriptie was naar onze mening 

minder goed uitgewerkt dan de prijswinnaar, maar de auteur koos dan ook voor een buitengewoon 

moeilijk en origineel onderwerp. De scriptie biedt een interessant en origineel inzicht in de Duitse 

grondwettelijke bescherming, namelijk dat het Duitse Constitutionele Hof een dubbele standaard 

lijkt toe te passen, waarbij de rechtsbescherming sterker is in strikt nationale situaties. Dit 

fascinerende inzicht en de originaliteit van de behandeling van het onderwerp was voor de jury 

reden een eervolle vermelding toe te kenen. 
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