
 

 

Reglement Dissertatieprijs Staatsrechtkring 2018 

 

1. Eens in de drie jaar wordt de Dissertatieprijs van de Staatsrechtkring uitgereikt voor het 

beste proefschrift op het terrein van het Nederlandse of vergelijkende staatsrecht, het 

Europese constitutionele recht of de staatstheorie uit de voorliggende periode. De prijs 

bestaat uit een geldbedrag van € 1000 en een aandenken.  

2. In aanmerking komen dissertaties die onderwerpen betreffen van Nederlands of 

vergelijkend staatsrecht, het Europese constitutionele recht of de staatstheorie. De 

dissertaties zijn tussen 1 januari 2015 en 1 juni 2018 verdedigd aan een universiteit in het 

Koninkrijk der Nederlanden. Zij zijn geschreven in de Nederlandse of Engelse taal.  

3. Hoogleraren aan deze universiteiten kunnen voordrachten doen met betrekking tot 

dissertaties die door henzelf of door anderen zijn begeleid. Indien een hoogleraar van 

oordeel is dat een dissertatie op de bovengenoemde vakterreinen van zodanige kwaliteit is 

dat deze voor de prijs in aanmerking komt, doet deze daartoe een schriftelijke voordracht. 

De voordracht dient met redenen te zijn omkleed.   

4. Een voordrachtsbrief dient, ondertekend en gescand, uiterlijk 1 juni 2018 te worden 

gezonden aan de secretaris van de Staatsrechtkring op e-mailadres: 

secretaris@staatsrechtkring.nl. 

5. De jury wordt benoemd door het bestuur van de Staatsrechtkring en bestaat uit drie 

personen. Een extern lid is voorzitter. De overige twee leden worden bij toerbeurt 

gerekruteerd uit het bestuur van de Staatsrechtkring, waarbij wordt geprobeerd te 

voorkomen dat juryleden moeten oordelen over dissertaties die zij zelf hebben begeleid.  

6. De ontvangen voordrachten door de secretaris doorgeleid naar de jury. De jury beoordeelt of 

de voordrachten voldoen aan de in dit reglement gestelde eisen. Op nader verzoek worden 

vervolgens door de voordragende hoogleraar drie exemplaren van de betreffende dissertatie 

aan de jury gezonden.  

7. De jury kan slechts één dissertatie als winnaar aanwijzen. De jury kan eventueel een eervolle 

vermelding toekennen aan een dissertatie die de prijs niet wint. De jury kan tevens besluiten 

geen prijs toe te kennen. Over het oordeel van de jury wordt niet gecorrespondeerd. 

8. De prijs wordt uitgereikt door de voorzitter van de jury tijdens de Staatsrechtconferentie op 

14 december 2018 in Rotterdam. 


