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Reglement VAR-Michiel Scheltema prijs 
 
1. De VAR stelt eens per vier jaar een geldprijs van 3000 euro beschikbaar aan de auteur 

van een oorspronkelijk werk, gepubliceerd in de voorafgaande periode van vier jaar, 
dat naar het oordeel van de jury een bijzonder waardevolle bijdrage heeft geleverd aan 
de ontwikkeling van het Nederlandse bestuursrecht. 

 
2. De prijs wordt aangeduid als de ‘VAR-Michiel Scheltema prijs’, naar de voormalige 

voorzitter van het bestuur van de VAR, prof. mr. M. Scheltema. 
 

3. De prijs kan worden verdeeld over de auteurs van een gezamenlijk werkstuk of over 
twee auteurs van verschillende werken. 
 

4. De prijs wordt niet toegekend indien de jury van oordeel is dat geen van de in de 
periode verschenen werken voor bekroning in aanmerking komt. 
 

5. Tot het Nederlandse bestuursrecht wordt gerekend het algemeen deel van het 
bestuursrecht, de bijzondere delen alsmede de invloed van het Europese recht daarop. 
De jury bepaalt wat zij tot het Nederlandse bestuursrecht rekent. 
 

6. De jury bestaat uit drie personen, voor elke periode aan te wijzen door het VAR-
bestuur. De taak van de jury is afgerond nadat de winnaar van de VAR-Michiel 
Scheltema prijs door de jury is aangewezen en bekendgemaakt op de algemene 
ledenvergadering van de VAR. 
 

7. De jury kan bij het waarderen van de werkstukken rekening houden met de 
omstandigheden waaronder de auteurs ze hebben vervaardigd. 
 
 
 
Het Reglement voor de VAR-prijs, zoals de prijs oorspronkelijk heet, is vastgesteld in 
de bestuursvergadering van 10 januari 1979. Het is gewijzigd in de 
bestuursvergadering van 11 april 2002 waarbij het bedrag van de prijs naar 2500 
euro is gegaan. In de bestuursvergadering van 17 januari 2018 is het bedrag van de 
prijs gewijzigd in 3000 euro en zijn ook overigens de naam, regels en criteria voor 
toekenning van de prijs substantieel aangepast. 
 
De VAR-Prijs (thans VAR-Michiel Scheltema prijs) is in 1979 ingesteld ter 
gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de VAR. Het eerste reglement voor de VAR-
prijs is vastgesteld en gepubliceerd in 1981. In datzelfde jaar is een jury ingesteld. De 
eerste prijs is uitgereikt in 1982. 


	Reglement VAR-Michiel Scheltema prijs

