
 

 1 

Reglement 2023 - Scriptieprijs Vereniging voor Milieurecht  
 
1. Doelstelling 
Door toekenning van de scriptieprijs van de Vereniging voor Milieurecht wordt beoogd het schrijven van 
kwalitatief hoogwaardige scripties op het terrein van het milieurecht te bevorderen. 
 
2. De Prijs 
2.1. De scriptieprijs van de Vereniging voor Milieurecht bestaat uit een geldprijs van € 500,00 en een jaar gratis 
lidmaatschap van de vereniging.  
2.2. Aan een scriptie kan een eervolle vermelding worden toegekend. In dat geval wint de deelnemer een jaar 
gratis lidmaatschap van de vereniging. 
2.3. De scriptieprijs van de Vereniging voor Milieurecht wordt éénmaal per twee jaar uitgeloofd.  
 
3. Voorwaarden voor inzending 
3.1. Voor inzending komen in aanmerking de aan een Nederlandse universiteit, Hbo-opleiding of 
bestuursacademie met een voldoende beoordeelde afstudeerscripties (Masterniveau) op het terrein van het 
milieurecht, beoordeeld in de periode vermeld in de aankondiging van de tweejaarlijkse prijsvraag, welke 
periode als regel zal belopen de twee jaren voorafgaande aan de sluitingsdatum die voor de inzending wordt 
bepaald. Voor deelname aan de scriptieprijs 2023 dient de scriptie te zijn beoordeeld tussen 1 september 2021 
en 31 augustus 2023. 
3.2. De inzendingen dienen geschreven te zijn in de Nederlandse, Franse, Engelse of Duitse taal.  
3.3. De scriptie dient een verantwoording te bevatten van de methode van onderzoek. 
 
4. Inzending ter beoordeling 
4.1 Voor het bekend te maken tijdstip kunnen belangstellenden inzendingen die aan de bovenvermelde 
voorwaarden voldoen, per e-mail aan het secretariaat van de Vereniging voor Milieurecht doen toekomen:  
q door toezending van de scriptie (aangeleverd als pdf-bestand);  
q door opgave van de universiteit, Hbo-opleiding of bestuursacademie waarbinnen de afstudeerscriptie is 

beoordeeld;  
q de naam, voornamen, titulatuur, geboortedatum en volledig adres met postcode en telefoonnummer en het 
  emailadres van de inzender; 
q door toezending van een scan van het schriftelijk bewijs waaruit de beoordeling van de scriptie blijkt. 
 
5. Jurering 
5.1. De inzendingen zullen worden beoordeeld door een door de Vereniging voor Milieurecht terzake ingestelde 
jury. 
5.2. De jury bepaalt zelf haar werkwijze met inachtneming van het hierna bepaalde. Zij is bevoegd, doch niet 
verplicht, bij haar oordeelsvorming door haar te bepalen derden om advies te vragen. 
5.3. De jury zal drie maanden na de sluiting van de inzenddatum of zoveel eerder als mogelijk of zoveel later 
als noodzakelijk, haar oordeel bepalen. Aan de inzenders wordt hiervan bericht gezonden. Over de 
prijstoekenning respectievelijk het juryoordeel wordt niet gecorrespondeerd. 
5.4. De jury kan besluiten tot het toekennen van één of meer eervolle vermeldingen aan inzendingen, waaraan 
overigens geen prijs wordt toegekend. De jury kan besluiten geen prijs toe te kennen.  
 
6. Prijsuitreiking 
De prijsuitreiking geschiedt op een door de Vereniging voor Milieurecht te bepalen dag, uur en plaats. 
 
7. Bekendmaking 
Berichten met betrekking tot de openstelling van de prijsvraag, met vermelding van de relevante data en 
verkrijgbaarheid van dit Reglement, alsmede berichten met betrekking tot de prijstoekenning, zullen ter 
publicatie worden aangeboden aan het Nederlands Juristenblad, het Tijdschrift voor Milieu en Recht, alsmede 
aan andere media zulks ter beoordeling van het bestuur van de Vereniging voor Milieurecht. 
 
8. Slotbepaling 
In gevallen waarin het Reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Vereniging voor Milieurecht, de jury 
gehoord. 
 


