NEDERLANDSE VERENIGING VOOR VERVOERRECHT
REGLEMENT SCRIPTIEPRIJS
(laatstelijk vastgesteld door het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Vervoerrecht op
15 maart 2022)
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Doelstelling
De Nederlandse Vereniging voor Vervoerrecht (NVV) heeft tot doel: (a) het bevorderen
van de belangstelling voor en de kwaliteit van het publiek- en privaatrechtelijke
vervoerrecht, betreffende alle vervoersmodaliteiten, waaronder mede begrepen maar
niet beperkt tot zee, binnenvaart, weg, lucht, spoor en pijpleiding, en al het aanverwante
recht, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot het recht dat ziet op de bouw
van verkeersmiddelen, verkeersinfrastructuur, verzekeringen, financiering, de offshore
en de natte aannemerij, alsmede het bevorderen van de totstandkoming van
internationale eenvormigheid op dat gebied; (b) het verrichten en bevorderen van al
hetgeen met het vorenstaande verband houdt in de meest uitgebreide zin dan wel van
al hetgeen in het belang van de leden noodzakelijk of gewenst is, alles in de ruimste
zin.
Door toekenning van de NVV-scriptieprijs (‘de Prijs’) wordt beoogd het schrijven van
kwalitatief hoogwaardige scripties op het terrein van het vervoerrecht te bevorderen en
de auteurs ervan in de schijnwerpers te plaatsen.
Voorwaarden voor deelname
De deelnemer is auteur of een van de auteurs van een scriptie geschreven in het kader
van het afstuderen in het kader van het afstuderen in de masterfase aan een
Nederlandse universiteit of een Nederlandse instelling van hoger beroepsonderwijs
(‘masterscriptie’).
De deelnemer is niet een lid van het bestuur van de NVV, een lid van de jury van de
Prijs, of een bloed- en aanverwant van voornoemden.
De masterscriptie is een oorspronkelijk werkstuk op rechtswetenschappelijk terrein dat
is toegespitst op het vervoerrecht zoals weergeven onder 1.1.
De masterscriptie is geschreven in de Nederlandse of Engelse taal.
De masterscriptie bestaat uit ten minste 8000 en ten hoogste 25.000 woorden, de
teksten in registers, verwijzingen en noten niet meegerekend. Elke pagina dient te zijn
genummerd. De noten dienen voetnoten te zijn.
De masterscriptie is door de Nederlandse universiteit of Nederlandse instelling voor
hoger beroepsonderwijs beoordeeld met het cijfer 8 of hoger (op een schaal van 1 tot
10).
De masterscriptie is afgerond in de periode van twaalf maanden voorafgaand aan de
sluitingsdatum van inzending, zijnde 1 januari van het kalenderjaar waarin de Prijs wordt
toegekend.
Inzending
Inzending geschiedt door de auteur of een van de auteurs zelf.
Inzending geschiedt via de secretaris van de NVV (contactgegevens te vinden op de
website van de NVV: https://www.vervoerrecht.nl/contact) door toezending van de
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masterscriptie en van een bewijs van de beoordeling door de Nederlandse universiteit
of de Nederlandse instelling van hoger beroepsonderwijs.
Inzending geschiedt voor 1 januari van het kalenderjaar waarin de Prijs wordt
toegekend waarnaar wordt meegedongen.
Jury
De jury bestaat uit ten minste drie personen die door het bestuur van de NVV worden
benoemd en ontslagen.
De jury beoordeelt de masterscripties aan de hand van de in dit reglement vermelde
criteria.
De jury kan zich doen adviseren en/of bijstaan door een of meer adviseurs, indien het
onderwerp en/of het aantal van ingezonden masterscripties daartoe aanleiding geeft.
De adviseurs hanteren dezelfde beoordelingscriteria als de jury. De adviseurs hebben
geen stem in de beslissing tot toekenning van de Prijs.
De namen en hoedanigheden van de adviseurs worden niet bekendgemaakt, behalve
in het geval aan een door hen beoordeelde masterscriptie de Prijs wordt toegekend.
De jury ziet erop toe dat de beoordeling op integere wijze geschiedt, waarbij onder
meer wordt gelet op eventuele betrokkenheid van een of meer juryleden of adviseurs
bij de totstandkoming van de masterscriptie. Ingeval van gerechtvaardigde twijfel over
de integriteit van de beoordeling, dan wel van zodanige betrokkenheid, kan het
desbetreffende jurylid, respectievelijk de desbetreffende adviseur op voordracht van
ieder jurylid door een lid van het bestuur van de NVV worden vervangen.
Indien en voor zover de ingezonden masterscripties geen van alle voldoen aan de door
de jury gehanteerde beoordelingscriteria, wordt de Prijs in dat jaar niet uitgereikt.
Indien de schrijver de Prijs weigert, beoordeelt de jury of een andere scriptie voor
toekenning van de Prijs in aanmerking komt.
De beslissing van de jury over toekenning van de Prijs is bindend. Beroep tegen de
beslissing van de jury is niet mogelijk.

5.
Beoordelingscriteria
De jury beoordeelt de scripties aan de hand van in het bijzonder de volgende criteria:

Originaliteit: de mate waarin het onderwerp en de daarbinnen gehanteerde vraagstelling(en)
of getrokken conclusie(s) getuigen van een wetenschappelijk verantwoorde originaliteit, eigen
invalshoek en/of eigen opvattingen.

Praktische toepasbaarheid: de mate waarin het onderwerp en in de scriptie beschreven
opvattingen, eigen visie en aangedragen oplossingen voor de vervoerwereld van praktisch
belang zijn, en wel zodanig dat vertaling daarvan in beleid, rechtspraak en/of reglementering
mogelijk is.

Toegankelijkheid: de mate waarin de schrijver het onderwerp op leesbare en volgbare wijze
behandelt.

Juridische diepgang: de mate waarin de schrijver het onderwerp voldoende heeft uitgewerkt
en de mate waarin dit zich vertaalt in de moeilijkheidsgraad van het behandelde onderwerp.
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Juridische beheersing: de mate waarin de schrijver blijk geeft van een juridische beheersing
van het onderwerp en van het daaraan ten grondslag liggende internationaal en Nederlands
recht en - voor zover rechtsvergelijking aan de orde is - van het betreffende buitenlands recht.

Wetenschappelijke waarde: de mate waarin de scriptie door inhoud, rubricering, bespreking
van jurisprudentie en literatuur, alsmede door de schrijver getrokken conclusies een verrijking
van de rechtswetenschap betekent, een en ander op zodanig wijze dat de schrijver of derden
het behandelde onderwerp nadien op wetenschappelijke wijze nader kunnen verdiepen.

Juridische volledigheid: de mate van volledigheid van in relatie tot het onderwerp blijkende
jurisprudentie- en literatuuronderzoek, gemeten naar zowel het behandelde vervoerrechtelijke
onderwerp, als naar de daaraan ten grondslag liggende algemene rechtsgebieden.

Rechtsvergelijking: de mate waarin aan rechtsvergelijking is gedaan, in welke omvang en met
welk resultaat, alsmede de mate waarin de rechtsvergelijking bijdraagt aan Nederlandse
rechtsvinding. Omdat niet elk onderwerp zich voor rechtsvergelijking leent, zal dit criterium
alleen als doorslaggevend criterium in de oordeelsvorming van de jury worden betrokken,
indien twee of meer schrijvers bij de beoordeling van de hiervoor vermelde criteria ex aequo
eindigen.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

De Prijs
De Prijs wordt éénmaal per jaar toegekend.
De uitreiking geschiedt op een door de NVV te bepalen dag, uur en plaats.
De winnaar wint een geldbedrag van EUR 2000,- (tweeduizend euro).
De winnende masterscriptie wordt gepubliceerd op de website van de NVV.
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Intrekking Prijs
Indien na de uitreiking van de Prijs blijkt, dat de winnende masterscriptie (geheel of
gedeeltelijk) geen oorspronkelijk werk van de auteur(s) is, door fraude, plagiaat of
anderszins op onregelmatige wijze tot stand is gekomen, kan de jury de toekenning
van de Prijs herroepen. De secretaris van de NVV zal zodanig voornemen van de jury
met vermelding van de reden(en) aan de auteur(s) mededelen die de masterscriptie
heeft ingediend.
De auteur die van het onder 7.1. bedoelde voornemen van de jury in kennis wordt
gesteld heeft gedurende veertien dagen na ontvangst van die mededeling de
gelegenheid schriftelijk aan de secretaris van de NVV te reageren. Na ontvangst van
een reactie van de auteur, of - bij het uitblijven van zodanige reactie - na ommekomst
van drie weken na verzending van het onder 7.1 bedoelde voornemen, neemt de jury
haar beslissing. Indien de jury toekenning van de Prijs herroept, is de auteur verplicht
de Prijs aan de NVV terug te geven of terug te betalen.
De beslissing van de jury tot herroeping van de toekenning van de Prijs kan openbaar
gemaakt worden.
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Auteursrecht en persoonsgegevens
Door inzending van een masterscriptie verklaart de auteur zich bereid en bevoegd, voor
zichzelf en voor eventuele mede-auteurs, tot het geven van het recht en geeft het
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recht aan de NVV om de ingezonden masterscriptie te publiceren op de website van
de NVV.
Door inzending van een masterscriptie verklaart de auteur zich bereid en bevoegd, voor
zichzelf en voor eventuele mede-auteurs, tot het geven van het recht en geeft het
recht aan de NVV en aan de jury van de Prijs om de nodige persoonsgegevens te
verwerken voor het behandelen van de inzending van de masterscriptie en de
doorgeleiding daarvan aan de jury van de Prijs, voor de beoordeling van de
masterscriptie door de jury van de Prijs, voor de publicatie van de masterscriptie op de
website van de NVV en voor het doen van de nodige bekendmakingen.
Auteurs die een masterscriptie inzenden vrijwaren de NVV en de jury van de Prijs voor
alle aanspraken van derden wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van
derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, gerelateerd aan de
publicatie van de ingezonden masterscriptie, alsmede voor alle aanspraken van derden
wegens wederrechtelijke verwerking van persoonsgegevens.
Vaststelling en wijziging van het Reglement
Het reglement is vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de NVV van 15
maart 2022
Het reglement kan slechts worden gewijzigd door het bestuur van de NVV.
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