
 
 
Reglement NJV Publicatieprijs en NJV Annotatieprijs 
 
 
Artikel 1: Algemeen 
1. Het bestuur van de Nederlandse Juristen-Vereniging (NJV) heeft een prijs 

ingesteld voor een wetenschappelijk artikel dat in de twee kalenderjaren 
voorafgaand aan de NJV jaarvergadering op het gebied van het recht is 
verschenen en een belangwekkende bijdrage aan de theorievorming van het 
Nederlandse recht in brede zin levert. De prijs is genaamd NJV Publicatieprijs. 

2. De prijs bestaat uit een geldsom van 1.500 euro en een beeld. 
3. De prijs wordt tweejaarlijks door het bestuur van de NJV toegekend, op 

voordracht van een door het bestuur aan te wijzen jury. 
 
Artikel 2: Beoordeling 
1. Alleen artikelen in tijdschriften of bundels kunnen meedingen. Zelfstandige 

publicaties, dissertaties, monografieën en preadviezen zijn van deelname 
uitgesloten. 

2. Artikelen kunnen via tussenkomst van het secretariaat van de NJV bij de jury 
worden ingediend door de (decanen van de) faculteiten/departementen 
Rechtsgeleerdheid in het Koninkrijk der Nederlanden, door redacties van de 
juridische tijdschriften en door ieder lid van de NJV. De indiener licht in 
maximaal 300 woorden de bijdrage van het artikel aan de theorievorming toe. 

3. De jury mag ambtshalve artikelen in overweging nemen. 
4. Juryleden en bestuursleden kunnen niet meedingen naar de prijs. 
5. Het artikel heeft betrekking op het onderzoeksgebied van het Nederlandse 

recht in brede zin. Het artikel kan mede betrekking hebben op 
rechtsvergelijking of op harmonisatie of unificatie van nationale 
rechtssystemen in Europa of daarbuiten, en op internationaal recht. 

6. Het artikel is gepubliceerd in de twee kalenderjaren waarop de prijs betrekking 
heeft. Inzending geschiedt uiterlijk vóór 1 maart van het jaar waarin de prijs 
wordt uitgereikt. 

 
Artikel 3: Toekenning 
1. De jury kan voorstellen de prijs aan twee of meer kandidaten toe te kennen. In 

dat geval wordt het prijzengeld dienovereenkomstig verdeeld. 
2. De jury kan voorstellen de prijs niet uit te reiken wanneer naar haar oordeel 

geen artikel van voldoende kwaliteit is gepubliceerd. 
3. De jury kan voorstellen een of meer artikelen te bekronen met een eervolle 

vermelding. 
4. De voordracht van de jury wordt bekend gemaakt tijdens de NJV 

jaarvergadering waarin de prijs wordt uitgereikt. 
5. De auteurs van de drie beste artikelen worden uitgenodigd als gast deel te 

nemen aan de NJV jaarvergadering. 



 
 
 
 
 
 
 
Artikel 4: Jury 
1. Het bestuur stelt de jury samen, bestaande uit vijf leden. De jury kiest uit haar 

midden een voorzitter. Zij is zodanig samengesteld, dat de hoofdgebieden van 
het recht worden bestreken. 

2. De jury beslist bij meerderheid van stemmen. Bij staking van de stemmen 
beslist de voorzitter. 

3. Juryleden brengen geen stem uit bij de beoordeling van publicaties waarbij zij 
zelf direct of indirect zijn betrokken. Zij onthouden zich in dat geval van 
stemming. 

 
Artikel 5: Annotatieprijs 
1. Naast de NJV Publicatieprijs wordt op voordracht van deze jury tevens 

tweejaarlijks de NJV Annotatieprijs uitgereikt voor een belangwekkende 
annotatie uit de afgelopen twee kalenderjaren. 

2. De prijs bestaat uit een geldsom van 500 euro en een oorkonde. 
3. De artikelen 2 tot en met 4 zijn op de toekenning van de NJV Annotatieprijs van 

overeenkomstige toepassing. 
4. De betrokken annotaties mogen maximaal 2.500 woorden (incl. verwijzingen) 

beslaan. 
 
Artikel 6: Slotbepaling 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de NJV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inzending van artikelen en annotaties dienen gericht te worden aan de adjunct-
secretaris van de NJV: 
 
 
mw. W.R. (Wieneke) Paulssen, adjunct-secretaris 
Postbus 10520 
6500 MB Nijmegen 
T:  024-3612409 
E:  info@njv.nl  
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