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BOUWRECHT SCRIPTIEPRIJZEN  
Laatstelijk gewijzigd op: 15 augustus 2016 
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1.  ACHT ER GRON D  V AN  D E PRIJ S  

Het Instituut voor Bouwrecht heeft als taak o.a. het bevorderen van de 
wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht alsmede het 
bevorderen van het onderwijs in het bouwrecht. Daartoe heeft het Instituut voor 
Bouwrecht leerstoelen bouwrecht in het leven geroepen aan de Universiteiten van 
Leiden, Groningen, Tilburg en Delft. Al deze leerstoelen mogen zich verheugen in 
grote aantallen studenten die het vak bouwrecht volgen, terwijl naast de reguliere 
studenten ook het contractonderwijs in bouwrecht jaarlijks studenten trekt. 

Het Instituut voor Bouwrecht heeft grote waardering voor dit onderwijs en bevestigt 
dit door tweejaarlijks twee scriptiecompetities te organiseren: een voor 
privaatrechtelijke scripties en een voor publiekrechtelijke scripties. Het reglement 
luidt gelijk voor beide competities. Voor beide competities is er een eigen jury 
bestaande uit hoogleraren op het betreffende gebied.  

Er zijn per competitie twee prijzen: een eerste en een tweede prijs. Voorts bestaat 
voor beide competities de mogelijkheid van toekenning van een eervolle vermelding. 
Het vakgebied bouwrecht dient breed opgevat te worden. Er onder vallen alle 
juridische onderwerpen die te maken hebben met het tot stand brengen en houden 
van onroerende zaken, waaronder gebouwen alsmede andere bouwwerken 
(waaronder grondwerken en infrastructurele werken) in de ruimste zin van het 
woord. overbodig en het boek gaat veranderen dus ook lastig 
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2.  VOOR WA AR D EN  D EELN A ME 

Deelname staat open voor studenten die in de twee collegejaren voorafgaande aan 
het collegejaar waarin de IBR Scriptieprijs wordt uitgereikt* een beoordeelde 
afstudeerscriptie hebben geschreven gewijd aan een bouwrechtelijk onderwerp aan 
een van de (Technische) Universiteiten in Nederland, de Nederlandse Antillen en 
Aruba. Het volledig hebben afgerond van de universitaire opleiding is geen 
voorwaarde voor deelname. 

Deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn dit reglement en er mee akkoord te 
gaan. 

De ingezonden scriptie dient als afstudeerscriptie te zijn geschreven en met 
minimaal een 8 (acht) te zijn beoordeeld. Bestaat een scriptie uit een bouwrechtelijk 
deel en een niet-bouwrechtelijk deel dan dient het bouwrechtelijke deel met 8 (acht) 
beoordeeld te zijn. 

Op 31 augustus om 17.00 uur van het collegejaar voorafgaande aan het collegejaar 
waarin de IBR Scriptieprijs wordt uitgereikt*, sluit de inzendtermijn.  

Bloed- en aanverwanten van de juryleden zijn uitgesloten van deelname.  

(* Een collegejaar loopt van 1 september t/m 31 augustus, de prijsuitreiking vindt 
plaats in november/december van het daaropvolgende collegejaar.) 

3.  IN ZEN DIN G VAN  D E S CR IPTIE 

De scriptie kan per email of per post worden toegestuurd. De scriptie wordt (tevens) 
in pdf-formaat verstuurd naar de volgende emailadressen: info@ibr.nl en 
jjkarens@ibr.nl 

Per post kan de niet gebonden scriptie gestuurd worden naar: 

Instituut voor Bouwrecht 
T.a.v. de secretaris van de jury, dhr. mr. J.J. Karens 
Postbus 93077 
2509 AB  DEN HAAG 

Het Instituut voor Bouwrecht zorgt voor vermenigvuldiging van de scriptie voor de 
juryleden.  

De inzending is in het Nederlands of in het Engels geschreven. 

De scriptie gaat vergezeld van de volgende gegevens: 

- naam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, inschrijfgegevens aan de 
Universiteit en geboortedatum van de scribent 

- naam van de opleiding, titel van de scriptie en afstudeerdatum   

- namen, titulatuur en (e-mail)adressen van scriptiebegeleiders 
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- een door een bevoegde examinator ondertekend bewijs van het cijfer waarmee 
de scriptie is beoordeeld of een kopie van de cijferlijst waarop het cijfer voor de 
scriptie is vermeld. 

Van de ontvangst van de inzending krijgt de inzender een bevestiging van het 
secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht. 

Ingezonden stukken worden niet geretourneerd. 

Scripties met onvoldoende bescheiden worden niet in behandeling genomen. 

De scriptie wordt na ontvangst door secretaris van de jury geanonimiseerd, opdat de 
schrijver en de universiteit waarvan deze afkomstig is onbekend blijven voor de jury, 
en voorzien van een letter. 

4.  BEOO R D ELI NG S CRI TERI A 

Inzendingen worden beoordeeld op wetenschappelijke kwaliteit, in het bijzonder: 
probleemstelling, methodologie, academisch gehalte, standpuntbepaling, 
originaliteit, en vormgeving en leesbaarheid. 

Voor zover scripties bestaan uit een bouwrechtelijk deel en een niet-bouwrechtelijk 
deel wordt alleen het bouwrechtelijke deel beoordeeld. 

Het juryrapport betreffende de eerste en de tweede prijs wordt ter gelegenheid van 
de prijsuitreiking openbaar gemaakt. 

Eindigen twee scripties op de eerste plaats dan overlegt de jury ten einde te komen 
tot een rangschikking in de eerste en de tweede plaats. 

Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 

5.  DE JU RY 

De jury wordt gevormd door hoogleraren wier leeropdracht het bouwrecht betreft 
dan wel daarmee affiniteit heeft. De jury kan uitgebreid worden met universitair 
hoofddocenten voor wie m.m. hetzelfde geldt. 

De directeur van het Instituut voor Bouwrecht is voorzitter van beide jury’s.  

Het secretariaat van de jury wordt gevoerd door een medewerker van het Instituut 
voor Bouwrecht. 

Een jurylid oordeelt over scripties zonder zich rekenschap te geven van de 
beoordeling die een lid zelf eerder aan een scriptie toekende. 

De jury verneemt over de universitaire beoordeling van de scriptie niet meer dan dat 
deze met minimaal een acht (8) is gehonoreerd. 

Een jurylid van wie een bloed- of aanverwant wil meedingen trekt zich terug uit de 
jury. 
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6.  PRIJ S  EN PRI J SUIT R EIKI NG 

De eerste prijs bestaat uit een bedrag van € 1000,-. 

De tweede prijs bestaat uit een bedrag van € 500,-. 

De prijsuitreiking vindt plaats ter gelegenheid van de jaarvergadering van de 
Vereniging voor Bouwrecht. 

De jury draagt de met de eerste en tweede prijs beoordeelde scriptie ter (bewerking 
voor een) publicatie voor aan de redactie van het tijdschrift Bouwrecht.  

De jury kan besluiten geen winnaar aan te wijzen. 

7.  SLOT B EP ALI NG 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de jury. 
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