
 

 

Reglement Blenheim-scriptieprijs voor vennootschapsrecht 

 

Artikel 1 

Doel 

1. Blenheim Advocaten stelt een scriptieprijs in die jaarlijks wordt uitgereikt 

aan de beste masterscriptie op het gebied van het vennootschapsrecht. 

2. Door toekenning van de Blenheim-scriptieprijs wordt beoogd het schrijven 

van kwalitatief hoogwaardige scripties op het gebied van het 

vennootschapsrecht te bevorderen. 

 

Artikel 2 

De Blenheim scriptieprijs 

1. De Blenheim-scriptieprijs bestaat uit een geldbedrag van € 500. 

2. De winnende scriptie wordt in boekvorm uitgebracht door Celsus 

juridische uitgeverij. De winnende auteur krijgt vijf exemplaren van dat 

boek. 

3. De Blenheim-scriptieprijs wordt éénmaal per jaar uitgereikt. 

 

Artikel 3 

Voorwaarden die aan deelnemende scripties worden gesteld 

1. Alleen masterscripties die met een 8 of hoger zijn beoordeeld kunnen 

worden aangemeld. 

2. De masterscriptie moet zijn geschreven aan een Nederlandse universiteit. 

3. De masterscriptie moet zijn geschreven in de Nederlandse taal. 

4. De scriptie omvat minimaal 15.000 woorden (incl. de voetnoten). 

 

Artikel 4 

Inzending 

1. Belangstellenden sturen hun masterscriptie als word-bestand naar 

uitgever@celsusboeken.nl, t.a.v. Michel Knapen, secretaris van de jury. 

2. Ingezonden scripties zijn anoniem. Nergens staat de naam van de 

student/auteur, de naam van de universiteit of de naam van de 

begeleidend docent/hoogleraar. De student zorgt er zelf voor dat deze 

gegevens zijn weggehaald. 

3. De secretaris van de jury kan de inzender vragen een scan te sturen van 

het schriftelijk bewijs waaruit de beoordeling van de scriptie blijkt. 

4. De secretaris van de jury beoordeelt of aan de inzendingsvoorwaarden is 

voldaan. Over het besluit van de secretaris wordt niet gecorrespondeerd. 

5. Indien aan de voorwaarden is voldaan, krijgt de student/auteur daarvan 

bericht. Vervolgens wordt zijn/haar scriptie in behandeling genomen. 

6. De inzending sluit steeds op 1 juli. Scripties die in de twaalf maanden 

daaraan voorafgaand zijn afgerond kunnen meedingen. 
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Artikel 5 

Beoordelingscriteria 

De inzendingen worden aan de hand van de volgende criteria beoordeeld: 

1. een kritische benadering van en een originele bijdrage aan het behandelde 

onderwerp, 

2. de relevantie voor de theorie of praktijk, 

3. de kwaliteit van de betoogtrant, 

4. de wijze waarop relevante literatuur en rechtspraak zijn verwerkt, en 

5. een zuivere behandeling van de Nederlandse taal. 

 

Artikel 6 

Jurering 

1. De inzendingen zullen worden beoordeeld door een door Blenheim 

Advocaten ingestelde jury. 

2. De jury bestaat uit drie leden: 

a. mr. Arjen Paardekooper, advocaat/partner Blenheim 

Advocaten (juryvoorzitter), 

b. em. Prof. mr. Steef M. Bartman, hoogleraar 

ondernemingsrecht Universiteit Leiden, 

c. mr. drs. Michel Knapen, uitgever Celsus juridische uitgeverij. 

3. De jury zal de scripties geanonimiseerd beoordelen – de naam van de 

auteur, van de begeleider en van de universiteit kennen zij dus niet. 

4. De jury bepaalt zelf haar werkwijze. 

5. De jury is bevoegd, doch niet verplicht, bij haar oordeelsvorming advies te 

vragen aan door haar te bepalen derden. 

6. Uiterlijk 1 augustus stelt de jury een shortlist op van maximaal vijf 

genomineerde scripties. De genomineerde scripties worden na de 

bekendmaking van de winnaar gepubliceerd op de website van Blenheim 

Advocaten, nadat de student/auteur daarover is geïnformeerd. 

7. De jury zal twee maanden na de vaststelling van de shortlist de winnende 

scriptie aanwijzen. 

8. De prijs wordt steeds in september uitgereikt. Auteurs die op de shortlist 

staan worden daarvoor uitgenodigd. 

9. Over de prijstoekenning respectievelijk het juryoordeel wordt niet 

gecorrespondeerd. 

10. De jury kan besluiten tot het toekennen van één of meer eervolle 

vermeldingen aan inzendingen, waaraan geen prijs wordt toegekend.  

11. De jury kan besluiten geen prijs toe te kennen. 

 

Artikel 7  

Prijsuitreiking 

De prijsuitreiking geschiedt op een door Blenheim Advocaten te bepalen dag, 

uur en plaats. 
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Artikel 8  

Slotbepaling 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Blenheim Advocaten, de 

jury gehoord hebbende.  


