
REGLEMENT 

VWR DISSERTATIEPRIJS 
 

Artikel 1 

Het bestuur van de Vereniging voor Wijsbegeerte des Rechts (verder: het bestuur) stelt een 

prijs in voor proefschriften op rechtsfilosofisch gebied.. 

 

De Prijs bestaat uit een door het bestuur vast te stellen som geld en een oorkonde. 

  

Artikel 2 

De Prijs wordt vanaf 2011 iedere twee jaar toegekend door het bestuur, na verkregen advies 

van een door het bestuur telkenmale voor dit doel te benoemen commissie. De prijs wordt 

uitgereikt tijdens de voorjaarsvergadering. 

 

Artikel 3 

De Prijs is bedoeld als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers die in de twee kalenderjaren 

voorafgaand aan het jaar van toekenning gepromoveerd zijn. 

 

De Prijs wordt verleend ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek. 

 

De Prijs wordt aan één persoon toegekend. 

 

Artikel 4 

De Prijs zal ten goede komen aan een wetenschappelijk onderzoeker die onderzoek heeft 

gedaan op het terrein van de rechtstheorie en rechtsfilosofie in ruime zin 

 

Artikel 5 

De Prijs wordt toegekend aan een onderzoeker die aan een Nederlandse of Vlaamse instelling 

is gepromoveerd. 

 

Artikel 6 

De commissie bedoeld in artikel 2 zal bestaan uit drie leden.  

 

De commissie is bevoegd desgewenst advies van derden in te winnen. 

 

Het advies van de commissie aan het bestuur wordt vastgelegd in een verslag dat de gronden 

vermeldt waarop het advies is gebaseerd. 

 

Artikel 7 

Het bestuur beslist op grond van dit verslag over de toekenning van de Prijs. 

 

Artikel 8 

De leden van de commissie ontvangen voor hun werkzaamheden geen honorarium. 

 

Artikel 9 

Indien in enig jaar naar het oordeel van de commissie geen proefschrift voor bekroning in 

aanmerking komt, kan zij adviseren de Prijs in dat jaar niet toe te kennen. 

 



 

Artikel 10 

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

niet voorziet beslist het bestuur.  

 

Aldus vastgesteld door het bestuur van de Vereniging voor Wijsbegeerte des Rechts op 18 

juni 2010. 

 

 

 


