
Reglement VON-scriptieprijs 
voor Ondernemingsrecht

1.  De VON-scriptieprijs voor Ondernemingsrecht wordt eens per twee jaar uitgereikt in de  
maand januari.

2. Inzending is mogelijk tot 1 oktober van het jaar voorafgaand aan de uitreiking.

3. De jury wordt gevormd door:
 • Mr. L.W. (Laurens) Kelterman, voorzitter, namens de VON;
 • Prof. mr. drs. D.F.M.M. (Niek) Zaman, namens de Stichting WONO;
 • Mr. J.W.A. (Deline) Kruitbosch, namens de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap.

4.  Voor beoordeling door de jury komen in aanmerking masterscripties geschreven door studenten 
die in de twee jaar voorafgaand aan de uiterste inzenddatum ingeschreven stonden aan een 
Nederlandse universiteit en die beoordeeld zijn met tenminste een 8.

5.  Het onderwerp van de masterscriptie betreft het vakgebied ondernemingsrecht en heeft bij 
voorkeur een beeldbepalend notarieel aspect.

6. De scriptie wordt in de oorspronkelijke, beoordeelde vorm digitaal aangeleverd.

7.	 	De	scriptie	en	een	volledig	ingevuld	inschrijfformulier	worden	in	pdf-formaat	per	e-mail	 
(inzending@von-notaris.nl) ingezonden door de auteur.

8. De inzending moet in de Nederlandse of Engelse taal zijn geschreven en gaat vergezeld van:
 • een aanbevelingsbrief van de scriptiebegeleider;
  •  een motivering waarom de scriptie naar de mening van de inzender voor de prijs in aanmerking 

komt;
  •  een door de inzender geschreven samenvatting van de scriptie, begrijpelijk voor een leek,  

in maximaal 2 A4.

9.  Incomplete inzendingen worden niet in behandeling genomen. Indieners krijgen een bevestiging  
van ontvangst. Inzendingen worden niet geretourneerd.

10.  De jury beoordeelt de voordrachten en stelt een winnaar en ten hoogste twee eervolle 
vermeldingen vast. De jury mag advies van externe deskundigen inwinnen.

11.  De winnaar:
  •  van de Prijs ontvangt een oorkonde, een belastingvrij geldbedrag van 2.500 euro en een 

jaarabonnement op het tijdschrift Ondernemingsrecht.
  •  van een Eervolle vermelding ontvangt een oorkonde, een geldbedrag van 500 euro en een 

jaarabonnement op het tijdschrift Ondernemingsrecht.
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12.  De scriptie van de winnaar kan worden gepubliceerd en verspreid voor niet-commerciële 
doeleinden. Door deelname geeft de winnaar hiervoor op voorhand uitdrukkelijk toestemming.

13. Inzendingen worden beoordeeld op relevantie voor het vakgebied van de VON en originaliteit.

14. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

15.  De uitslag wordt bekendgemaakt tijdens het congres van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek 
(Notarieel) Ondernemingsrecht (“Stichting WONO”). Winnaars, eervolle vermeldingen en hun 
scriptiebegeleiders worden tijdig op de hoogte gesteld.

16.  De uitslag wordt aansluitend aan de uitreiking van de Prijs bekend gemaakt op de VON-website en 
via een persbericht gedeeld met relevante media.

17.  Deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van dit reglement en daarmee akkoord te gaan. In 
alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de secretaris van de VON-scriptieprijs.

18.    Meedoen aan de VON-scriptieprijs voor Ondernemingsrecht betekent dat deelnemers ermee 
akkoord gaan dat:

 1.   ingezonden scripties worden ingezien en gelezen door de secretaris en de huidige en (mogelijk) 
toekomstige juryleden van de scriptieprijs;

	 2.		 	gegevens	op	het	inschrijfformulier	door	het	secretariaat	van	de	Prijs	worden	verwerkt	ten	
behoeve van ondersteuning van de selectieprocedure;

 3.  de ingezonden scripties worden bewaard tot maximaal 4 jaar na de uitreiking van de prijs.

Voor vragen over de VON-scriptieprijs of met betrekking tot het bewaren of verwerken van gegevens kunt u 
contact opnemen met de secretaris via info@von-scriptieprijs.nl
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