
REGLEMENT SCRIPTIEPRIJS NEDERLANDSE VERENIGING VOOR VERVOERRECHT
(laatstelijk vastgesteld door het algemeen bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Vervoerrecht
op 15 oktober 2019) 

1. NVV-scriptieprijs vervoerrecht
 
1.1. Blijkens haar statutaire doelstelling beoogt de Nederlandse Vereniging voor Vervoerrecht

(hierna te noemen: de Vereniging) onder meer het bevorderen van de rechtswetenschap,
alsmede het bevorderen van de kwaliteit van rechtstoepassing voor zover in verband staand
met het vervoer, dit in de ruimste zin van het woord. 

1.2 Teneinde de wetenschap op het gebied van vervoerrecht verder te bevorderen heeft de
Vereniging besloten tot het instellen van een prijs voor een belangwekkende scriptie van
rechtswetenschappelijke aard op het gebied van vervoerrecht. 

1.3 Op de Journée Schadee, de jaarlijkse bijeenkomst van de Vereniging in of rond de maand april
(hierna te noemen: Journée Schadee), zal aan een op basis van dit Reglement uitgekozen
scriptie-schrijver een prijs worden toegekend, genaamd: de “NVV-scriptieprijs", bestaande uit
een door de Vereniging aan de maker van de uitgekozen scriptie ter beschikking te stellen
bedrag van € 2.000 (tweeduizend euro). Voorts draagt de Vereniging zorg voor publicatie van
de uitgekozen scriptie in een zelfstandige uitgave, via haar eigen media en in Tijdschrift voor
Vervoerrecht of een vergelijkbaar tijdschrift. 

1.4 De Vereniging behoudt zich het recht voor ook andere dan de winnende scriptie via haar
media te publiceren.

1.5 De beoordeling van de scripties en de beslissing tot het toekennen van de prijs geschiedt door
een jury, nader bepaald in artikel 5.

2. Scriptie

2.1 Onder scriptie wordt in dit Reglement verstaan een oorspronkelijk werkstuk op
rechtswetenschappelijk terrein dat is toegespitst op het vervoerrecht in de ruimste zin van het
woord. Dit kan een vraagstuk inzake het brede vervoerrecht zijn maar ook een (of meer)
vraagstuk(ken) betreffende een of verschillende vervoermodaliteiten (over binnenwater, door
de grond, door de lucht, langs spoorstaven, over de weg, over zee). De scriptie moet zijn
geschreven in het kader van het afstuderen in de masterfase aan een Nederlandse universiteit
of een instelling van hoger beroepsonderwijs. 

2.2 De scriptie bestaat uit ten minste 8.000 en ten hoogste 25.000 woorden, de teksten in registers,
verwijzingen en voetnoten niet meegerekend. Elke pagina dient te zijn genummerd. De
voetnoten dienen onderaan de betreffende pagina te zijn opgenomen (geen eindnoten). 

2.3 De scriptie dient in de Nederlandse of Engelse taal geschreven te zijn. 
2.4 Alleen scripties die door de betreffende onderwijsinstelling zijn beoordeeld met het cijfer 8 of

hoger (op een schaal van 1 tot en met 10) komen voor beoordeling in aanmerking.
2.5 Alleen scripties die voltooid en bij de betreffende onderwijsinstelling zijn ingeleverd in de

periode van twaalf maanden voorafgaande aan de in artikel 2.6 genoemde sluitingsdatum
komen voor beoordeling in aanmerking. 

2.6 Uit de scripties die uiterlijk op 31 december van enig jaar bij de secretaris van de Vereniging
zijn binnengekomen, selecteert de jury de scriptie voor de op de volgende Journée Schadee uit
te reiken scriptieprijs. Scripties die na 31 december bij de Vereniging binnenkomen worden
betrokken bij de selectie voor het volgende jaar. 

3. Deelname

3.1 Deelname staat open voor studenten of recent afgestudeerden aan een Nederlandse universiteit
of een instelling van hoger beroepsonderwijs. 

3.2 Indien de scriptie is vervaardigd door meer dan één persoon, dingen zij tezamen mee als waren
zij één persoon. De Vereniging is niet verantwoordelijk voor verdeling van de scriptieprijs
tussen gezamenlijke inzenders.
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3.3 Bestuursleden van de Vereniging en leden of adviseurs van de jury zijn van deelname
uitgesloten. 

4. Inzending scriptie

4.1 Inzending geschiedt door de schrijver zelf.
4.2 Scripties moeten aan de secretaris van de Vereniging zowel per e-mail als per post worden

ingezonden (zie contactgegevens op de website van de Vereniging). 
4.3 Door inzending van een scriptie aan de Vereniging verleent de schrijver toestemming tot

openbaarmaking en publicatie van de scriptie via de media van de Vereniging, zulks naar
keuze van de Vereniging, zonder enige aanspraak op vergoeding van auteursrecht of enig
ander recht. Indien de Vereniging tot openbaarmaking op een andere wijze besluit, zal met de
schrijver overleg worden gevoerd over een mogelijke vergoeding.

5. Jury 

5.1 De jury bestaat uit ten minste drie personen die door het algemeen bestuur van de Vereniging
worden benoemd en ontslagen.

5.2 De jury beoordeelt de scripties aan de hand van de in dit Reglement vermelde criteria. 
5.3 De jury kan zich doen adviseren en/of bijstaan door een of meer adviseurs, indien het

onderwerp en/of het aantal van ingezonden scripties daartoe aanleiding geeft. 
5.4 De adviseurs hanteren dezelfde beoordelingscriteria als de jury. De adviseurs hebben geen

stem in de beslissing tot toekenning van de prijs. 
5.5 De namen en hoedanigheden van de adviseurs worden niet bekendgemaakt, behalve in het

geval aan een door hen beoordeelde scriptie de prijs wordt toegekend. 
5.6 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 scriptie. 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 algemeen bestuur
van de Vereniging worden vervangen.

5.7 Indien en voor zover de ingezonden scripties geen van alle voldoen aan de naar redelijkheid en
billijkheid door de jury gehanteerde beoordelingscriteria, wordt de prijs in dat jaar niet
uitgereikt. 

5.8 Indien de schrijver de prijs weigert, beoordeelt de jury of een andere scriptie voor toekenning
van de prijs in aanmerking komt. 

5.9 De beslissing van de jury over toekenning van de prijs is bindend. Beroep tegen noch
correspondentie over een beslissing van de jury is mogelijk. 

6. Beoordelingscriteria 

6.1 De jury beoordeelt de scripties aan de hand van in het bijzonder de in dit artikel vermelde
criteria. 

6.2 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. 

6.3 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. 

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

6.5 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. 



6.6 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. 

6.7 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. 

6.8 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. 

6.9 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 onder 6.2 tot en met 6.8 vermelde
criteria ex aequo eindigen. 

7. Bekendmaking en uitreiking prijs 

7.1 Op de Journée Schadee maakt de jury bekend òf en indien ja aan welke scriptie de prijs is
toegekend. De Vereniging zal hiervan bovendien in haar media mededeling doen. 

7.2 Een ieder die een scriptie heeft ingezonden, wordt door de secretaris van de Vereniging
uitgenodigd voor de betreffende Journée Schadee en wordt nadien schriftelijk van de
beslissing van de jury in kennis gesteld. 

8. Intrekking prijs 

8.1 Indien na de uitreiking van de prijs blijkt, dat de uitgekozen scriptie (geheel of gedeeltelijk)
niet een oorspronkelijk werk van de schrijver is, met fraude of plagiaat tot stand is gekomen,
dan wel op anderszins onregelmatige wijze tot stand is gekomen, kan de jury de toekenning
van de prijs herroepen. De secretaris van de Vereniging zal zodanig voornemen van de jury
met vermelding van de reden(en) aan de schrijver mededelen.

8.2 De schrijver die van het onder 8.1. 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 Vereniging te reageren. Na ontvangst van een reactie van de schrijver,
of - bij het uitblijven van zodanige reactie - na ommekomst van drie weken na verzending van
het onder 8.1 bedoelde voornemen, neemt de jury haar beslissing. Indien de jury toekenning
van de prijs herroept, vervalt de bekroning en is de schrijver verplicht de prijs en andere
emolumenten dadelijk aan de Vereniging terug te geven of terug te betalen. 

8.3 De beslissing van de jury kan op dezelfde wijze als de beslissing tot bekroning openbaar
gemaakt worden. 

9. Vaststelling en wijziging van het Reglement 

Dit Reglement is vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de Nederlandse
Vereniging voor Vervoerrecht (de Vereniging) van 15 oktober 2019 en kan slechts worden gewijzigd
door het algemeen bestuur van de Vereniging.
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