
  

Scriptieprijs 2019 

Reglement 

 

De prijs 

1. De Nederlandse Vereniging voor Europees Recht (NVER) looft een prijs uit van EUR 500 (vijfhonderd 

euro) aan de auteur van de scriptie die als beste is beoordeeld. 

2. De winnaar van de prijs zal worden bekendgemaakt op een ledenvergadering van de NVER. 

3. De winnende scriptie zal worden gepubliceerd op de website van de NVER. 

Voorwaarden 

4. Een scriptie moet aan de volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen: 

a. Het onderwerp heeft betrekking op het recht van de Europese Unie. 

b. De auteur van de scriptie heeft tussen 1 september 2018 en 1 september 2019 een bachelor’s 

of master’s opleiding aan een Nederlandse universiteit afgerond. De scriptie is geschreven 

als verplicht onderdeel van die opleiding.  

c. De scriptie is door de betreffende universiteit beoordeeld met het cijfer acht of hoger (op 

een schaal van een tot tien). 

d. De scriptie is geschreven in de Nederlandse of Engelse taal. 

e. De scriptie bevat maximaal 30.000 woorden (inclusief voetnoten en bibliografie). 

f. De auteur van de scriptie heeft niet eerder meegedongen naar de NVER scriptieprijs. 

g. De scriptie is ingediend bij de NVER in overeenstemming met artikelen 6 t/m 8 van dit 

reglement.  

5. De secretaris van de NVER beoordeelt of aan de toelatingsvoorwaarden is voldaan. Over het besluit 

van de secretaris zal niet over worden gecorrespondeerd. 

 

 

 



Inzending 

6. Voor het inzenden van een scriptie moet gebruik worden gemaakt van het aan dit reglement gehechte 

inzendingsformulier. Het formulier dient door de auteur van de scriptie te worden ondertekend. 

7. Bij het formulier horen de volgende bijlagen in PDF-formaat: 

a. Een getrouwe kopie van de scriptie. 

b. Een anoniem gemaakte versie van de scriptie. Alle informatie waaruit de identiteit blijkt van 

de auteur of de scriptiebegeleider, of waaruit blijkt aan welke universiteit de scriptie is 

geschreven, dient te zijn weggecensureerd. Indien de scriptie een dankwoord bevat, dienen 

de daarin genoemde namen eveneens te zijn weggecensureerd. 

c. Een gescand bewijsstuk waaruit het cijfer blijkt waarmee de scriptie door de betreffende 

universiteit is beoordeeld. 

8. Het formulier moet ingevuld, ondertekend en vergezeld van de in artikel 7 van dit reglement 

genoemde bijlagen vóór 13 september 2019 om 18.00 uur per email zijn ontvangen op het adres 

nver@nver.nl. 

De jury 

9. Het bestuur van de NVER benoemt de jury.  

10. De jury bestaat uit drie of vijf leden, elk met expertise op het gebied van het recht van de Europese 

Unie.  

11. Het bestuur van de NVER kan één van zijn eigen leden benoemen tot lid van de jury. 

Beoordeling 

12. De jury beoordeelt de scripties die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden binnen drie maanden na de 

sluitingsdatum met het doel om de winnende scriptie te selecteren. 

13. De jury kan slechts één scriptie als winnaar aanwijzen. De jury kan eventueel een eervolle vermelding 

toekennen aan een scriptie die de prijs niet wint. De jury kan tevens besluiten geen prijs toe te kennen. 

Over het oordeel van jury zal niet worden gecorrespondeerd. 

Mededelingen 

14. Mededelingen omtrent de scriptieprijs zullen worden gepubliceerd op de website van de NVER.  

15. De inzenders zullen per email worden uitgenodigd voor de ledenvergadering waarop de winnende 

scriptie zal worden bekendgemaakt. 

  



Scriptieprijs 2019 

Inzendingsformulier 

 

Dit formulier dient vóór de sluitingsdatum ingevuld, ondertekend en voorzien van de relevante bijlagen te 

worden gestuurd naar: nver@nver.nl.  

 

AUTEUR 

Achternaam  Titel(s)  

Voornaam  □ Vrouw  
□ Man 

Emailadres  

Telefoonnummer  

Straatnaam en 
huisnummer 

 

Postcode  Woonplaats  

Land  

 

 

SCRIPTIE 

Titel  

Universiteit  

Faculteit  

Afstudeerrichting  Afstudeerdatum  

Scriptiebegeleider  

Behaald cijfer  Aantal woorden (inclusief voetnoten)  

 

  

mailto:nver@nver.nl


BIJGEVOEGDE PDF-BESTANDEN 

 Een getrouwe kopie van de scriptie. 

 Een anoniem gemaakte versie van de scriptie (zie artikel 7b van het Reglement van de NVER 

scriptieprijs). 

 Een gescand bewijsstuk waaruit het cijfer blijkt waarmee de scriptie door de universiteit is 

beoordeeld. 

 

 

VERKLARING 

 De bijgevoegde scriptie is geheel mijn eigen werk. 

 Ik ga akkoord met de eventuele publicatie van mijn scriptie op de website van de NVER (zie 

artikel 3 van het Reglement van de NVER scriptieprijs). 

 

 

 

 

Datum   Handtekening  

 

 

 


