VAR

VERENIGING VOOR BESTUURSRECHT

Reglement VAR-Scriptieprijs
1. De VAR stelt eens per twee jaar een geldprijs van 1000 euro beschikbaar aan de
auteur van een masterscriptie, gepubliceerd in de voorafgaande periode van twee jaar,
die naar het oordeel van de jury een waardevolle bijdrage heeft geleverd aan de
ontwikkeling van het Nederlandse bestuursrecht of anderszins voor het bestuursrecht
van waarde is.
2. De prijs wordt aangeduid als de ‘VAR-Scriptieprijs’.
3. Ten behoeve van de selectie worden de hoogleraren en docenten (staats- en)
bestuursrecht opgeroepen de jury kandidaatscripties toe te zenden. Auteurs van
masterscripties mogen ook zelf hun scriptie toezenden.
4. De prijs wordt niet toegekend indien de jury van oordeel is dat geen van de in de
periode ingezonden 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 VARbestuur. De taak van de jury is afgerond nadat de winnaar van de VAR-Scriptieprijs
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.
8. De winnaar van de VAR-Scriptieprijs wordt verzocht in het kwartaal van de
prijsuitreiking een digitale column aan te leveren voor de website van de VAR, waarin
hij of zij kort het onderwerp behandelt waarop de scriptie betrekking heeft en de vraag
beantwoordt waarom de VAR-leden deze scriptie zouden moeten lezen.
9. Om lezing door VAR-leden mogelijk te maken wordt de winnende scriptie
gepubliceerd op de website van de VAR.

De prijs wordt voor het eerst uitgereikt tijdens de algemene ledenvergadering van
2020.

