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De VBR Publicatieprijs 
 

Jury-reglement d.d. april 2011, vastgesteld door het Bestuur VBR 
 
 
Artikel 1 
- Het bestuur van de Vereniging voor Burgerlijk Recht (hierna: het bestuur) stelt een prijs in 

voor het beste wetenschappelijke artikel dat in het voorafgaande jaar op het gebied van het 
Nederlandse en/of Europese burgerlijk recht is verschenen en dat een belangwekkende 
bijdrage aan de kennis en verbetering van het burgerlijk recht in brede zin heeft geleverd.  

- De prijs bestaat uit een door het bestuur vast te stellen som geld, aanvankelijk € 500 en een 
beeldje. 

- De prijs wordt jaarlijks toegekend, op voordracht van een door het bestuur aan te wijzen 
jury. 

 
Artikel 2 
- Alleen artikelen in tijdschriften of bundels kunnen meedingen. Zelfstandige publicaties, 

monografiëen, preadviezen zijn van deelname uitgesloten. 
- Eenieder kan voordrachten voor kandidaat-artikelen (uit Nederlandse of andere 

tijdschriften) indienen bij de jury. Auteurs mogen ook hun eigen artikelen voordragen. De 
jury zal daarnaast zelfstandig uit het totale aanbod van artikelen in Nederlandse tijdschriften 
een selectie maken. 

- Deelname is niet beperkt tot leden van de Vereniging voor Burgerlijk Recht. Juryleden en 
leden van het bestuur van de Vereniging voor Burgerlijk Recht mogen niet meedingen naar 
de prijs. 

- Een kandidaat die de prijs in het voorafgaande jaar heeft gewonnen, mag niet deelnemen.  
- Als de prijs uitgereikt wordt aan co-auteurs, zijn ze hoofdelijk gerechtigd en zijn ze allen het 

daaropvolgend jaar uitgesloten. Een artikel waarvan één van de auteurs de prijs het 
voorgaande jaar heeft gewonnen, dingt niet mee. 

- Het artikel dient zich binnen het onderzoeksgebied van het Nederlandse burgerlijk recht (of 
het voor Nederland relevante burgerlijk recht) in ruime zin te situeren. De inzending kan 
mede betrekking hebben op rechtsvergelijking of op de harmonisatie of unificatie van 
nationale rechtssystemen in Europa.  

- Het artikel dient in een voor de jury begrijpelijke taal gesteld te zijn. Van het artikel dient 
een elektronische versie per e-mail te worden ingeleverd. 

- Het artikel is gepubliceerd in het jaar waarop de prijs ziet. Kandidaten mogen slechts één 
artikel per jaar toezenden.  

 
 

Artikel 3 
- De jury kan besluiten om de prijs aan twee of meer kandidaten toe te kennen. In 

voorkomend geval zal het prijzengeld dienovereenkomstig worden verdeeld.  
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- De jury kan besluiten om de prijs niet uit te reiken wanneer zij van oordeel is dat er geen 
enkel artikel van voldoende kwaliteit werd ingezonden.  

- De jury kan besluiten om andere bijzondere artikelen te bekronen met een eervolle 
vermelding.  

- Artikelen dienen te worden ingezonden en gepubliceerd uiterlijk 31 december om deel te 
nemen aan de prijs voor het desbetreffende jaar.  

- De jury selecteert de drie beste artikelen van het betreffende jaar. De auteurs daarvan 
worden uitgenodigd om de VBR voorjaarsvergadering van het daaropvolgende jaar, alwaar 
uitreiking plaatsvindt, bij te wonen.  

- De uiteindelijke winnaar wordt ter vergadering bekendgemaakt door de voorzitter van de 
jury. 
 

Artikel 4 
- De jury wordt door het bestuur samengesteld. Zij zal bestaan uit vijf leden. 
- De jury beslist bij meerderheid van stemmen. Ingeval van staken van stemmen beslist de 

voorzitter.  
- Juryleden mogen geen stem uitbrengen bij de beoordeling van publicaties waarbij zij zelf 

direct betrokken zijn; zij onthouden zich in zo’n geval van stemming. 
- Juryleden hebben een zittingsduur van maximaal vier jaar, m.u.v. de voorzitter voor wie een 

termijn van maximaal vijf jaar geldt. Elk jaar treedt één jurylid af en benoemt het bestuur op 
voordracht van de jury een nieuw lid. 

 
Artikel 5 
- Dit Reglement kan door het bestuur gewijzigd worden. In alle gevallen waarin het 

Reglement niet voorziet beslist het bestuur. 
 
 
De kandidaten worden vriendelijk verzocht hun artikel vergezeld te laten gaan van een e-mail 
waarin duidelijk wordt gesteld dat het een inzending voor de VBR publicatieprijs betreft. 
 
Inzending van het artikel dient uiterlijk 31 december van het betreffende jaar gericht te worden 
aan de secretaris van de jury, via : publicatieprijs@verenigingvoorburgerlijkrecht.nl  
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