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Inleiding 
 
De jury bestond dit jaar uit: Berend Jan Drijber (advocaat-generaal bij de Hoge Raad, 
voorzitter), Hanneke van Eijken (Universiteit Utrecht en Ministerie van Buitenlandse Zaken), 
Katja Mutsaers (Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen), Annette Scholten (De 
Brauw Blackstone Westbroek, prijswinnaar 2015) en Felix Ronkes Agerbeek (Juridische 
Dienst van de Commissie, afgevaardigde van het NVER-bestuur). 
 
Om mee te dingen naar de NVER-scriptieprijs moeten scripties op de universiteit zijn 
beoordeeld met een acht of hoger en een maximale omvang van 30.000 woorden hebben. 
De jury ontving maar liefst 24 scripties over de meest uiteenlopende institutionele en 
materieelrechtelijke onderwerpen van Unierecht. Bijvoorbeeld: de rol van het Hof van Justitie 
in het gemeenschappelijke buitenlands en veiligheidsbeleid, het Investment Court System in 
het CETA, de vraag of het auteursrecht kan worden toegepast op brain data, het reguleren 
van microplastics in kosmetische producten, en een onderzoek of nationale culturele factoren 
kunnen verklaren waarom het aantal prejudiciële verwijzingen uit de verschillende lidstaten zo 
uiteenloopt.   
 
De jury heeft geanonimiseerde versies van de scripties gelezen in teams van twee. De 
beoordeling vond plaats aan de hand van een aantal criteria (vraagstelling, structuur van het 
betoog, kwaliteit van de argumentatie, gebruik van literatuur, vormgeving en presentatie). Ieder 
jurylid heeft uit de hem of haar toebedeelde set scripties de twee besten genomineerd. Na 
deze eerste beoordeling hebben alle juryleden de geselecteerde scripties (nogmaals) 
beoordeeld. Zij stelden na deze tweede lezing individueel een top 3 samen. De jury heeft 
daarover beraadslaagd. Daarbij is de originaliteit, de actualiteit en het ‘Unierechtelijk gehalte’ 
van het gekozen onderwerp meegewogen. Na beraadslaging kon een winnaar worden 
aangewezen. De jury heeft besloten om daarnaast een eervolle vermelding toe te kennen. 
 
Enkele algemene opmerkingen 
 
De jury was aangenaam verrast door de al genoemde variëteit in onderwerpen, waaronder 
verscheidene institutionele onderwerpen. Het lezen en beoordelen van de scripties was mede 
daarom een boeiende en leerzame bezigheid. Er waren naar verhouding nogal wat scripties 
met een ‘smal onderwerp’. In sommige daarvan, waaronder de hierna te noemen prijswinnaar, 
slaagde de auteur er niettemin in het onderwerp in een breed (theoretisch) perspectief te 
plaatsen en diepgang te bereiken. Ook waren er enkele inzendingen met multidisciplinaire 
aspecten (economie, sociologie, technologie). In zekere zin weerspiegelt deze tendens de 
zeer brede context waarin het Unierecht wordt toegepast. Scripties waarin Unierechtelijke 
vragen duidelijk centraal staan, bleken uiteindelijk de grootste kanshebbers.  
 
De meeste scripties bevatten een duidelijke probleemstelling en een antwoord daarop. In 
sommige scripties was dat antwoord (veel) beter uitgewerkt en origineler dan in andere 
scripties. Bij de beoordeling heeft dat aspect zwaar meegewogen.  
 



Opnieuw waren bijna alle scripties geschreven in het Engels, vaak in onberispelijk Engels 
waarvoor de jury bewondering heeft. Er was slechts één Nederlandstalige inzending. In de 
meeste scripties is het bronnenmateriaal ook sterk overwegend Engelstalig. De jury kan zich 
voorstellen dat zeker bij institutionele onderwerpen bijvoorbeeld ook Duitstalige bronnen veel 
kunnen toevoegen. Bij materieelrechtelijke onderwerpen met relevantie voor de Nederlandse 
rechtspraktijk zouden Nederlandse kandidaten niet moeten schromen hun scriptie in het 
Nederlands te schrijven. De kwaliteit van de scriptie (en de kans deze scriptieprijs te winnen!) 
wordt er zeker niet minder door.  
 
Beoordeling en uitslag 
 
De jury had een beetje een luxeprobleem: er waren diverse inzendingen van zeer goed niveau, 
maar niet één die er duidelijk bovenuit sprong.  
 
De winnaar is de scriptie ‘The meaning of ‘protection in accordance with the Geneva 
Convention’ under Article 38(1)(e) EU Procedures Directive in the light of the safe country 
concept’. De scriptie is geschreven aan de Vrije Universiteit door Ralph Groeneveld. In deze 
studie doet de auteur onderzoek naar de betekenis van het begrip ‘safe third country’ in zowel 
de Geneefse Conventie als de EU Procedurerichtlijn. Hij geeft een eigen uitleg en invulling van 
wat bescherming in moet houden, daarmee als het ware anticiperend op rechtspraak van Hof 
van Justitie die tot nu toe op dit punt ontbreekt. Vervolgens past hij zijn bevindingen toe op 
Turkije. Zijn conclusie is dat Turkije niet in alle opzichten voldoet aan de eisen die art. 38 lid 1 
onder e, Procedurerichtlijn stelt. De auteur trekt daarmee dus de juridische houdbaarheid van 
de EU/Turkije deal uit 2015 in twijfel. De scriptie getuigt van een wetenschappelijke aanpak, is 
vernieuwend en is helder en prettig geschreven. De case study met betrekking tot Turkije bevat 
bovendien gedurfde stellingnames. Kortom, deze scriptie overtuigt in alle opzichten.  
 
De eervolle vermelding is voor de scriptie ‘Re-Interpreting EU Competition Law in the Face 
of Powerful Big Data Companies’, geschreven aan de Universiteit Maastricht door Florian 
Kurz. Door een heldere samenvatting van de belangrijkste precedenten en standpunten in de 
literatuur onderscheidt deze scriptie zich in positieve zin van veel andere publicaties over dit 
zeer actuele onderwerp. De auteur toont aan op welke punten de klassieke 
mededingingsrechtelijke tools te kort schieten om mededingingsproblemen in de (tweezijdige) 
platformmarkten effectief te kunnen aanpakken. In het slothoofdstuk ontwikkelt hij eigen 
ideeën voor ‘new ways of regulating Big Data Companies.’ De scriptie is geschreven in een 
vlotte schrijfstijl. De jury vindt deze scriptie academisch sterk opgezet en tegelijkertijd nuttig 
voor de rechtspraktijk.  
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