
 

 

 

REGLEMENT VERENIGING VOOR PENSIOENRECHT PENSIOENPUBLICATIEPRIJS 

 

1 VVP Pensioenpublicatieprijs 

Het bestuur van de Vereniging voor Pensioenrecht stelt een prijs in voor de beste publicatie op 

pensioenrechtelijk terrein die in het voorafgaande kalenderjaar is gepubliceerd, genaamd de 

“VVP Pensioenpublicatieprijs”. 

2 Doel 

De VVP Pensioenpublicatieprijs heeft tot doel de aandacht te vestigen op hoogwaardig 

onderzoek op het gebied van het pensioenrecht en veelbelovende onderzoekers te stimuleren 

nader onderzoek te doen op dat gebied. 

3 Prijs 

De prijs bestaat uit een door het bestuur van de Vereniging voor Pensioenrecht vast te stellen 

geldsom. De prijs dient te worden besteed aan onderzoek of het mogelijk maken, bijvoorbeeld 

maar niet beperkt tot deelnemen aan een congres in binnen- of buitenland of aan een andere 

vorm van scholing, daarvan op pensioenjuridisch terrein. De prijswinnaar en het bestuur van de 

Vereniging voor Pensioenrecht kunnen in overleg een andere bestemming van de geldsom 

kiezen. 

4 Procedure 

4.1 Teneinde deel te nemen aan VVP Pensioenpublicatieprijs 

- stuurt de deelnemer het bestuur van de Vereniging voor Pensioenrecht de publicatie, 

inclusief een samenvatting van maximaal 1 A4 van de publicatie, onder vermelding van 

naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer van de deelnemer. 

- moet de samenvatting in het Nederlands of Engels zijn geschreven en de volgende 

onderwerpen behandelen: aanleiding voor de publicatie, vraagstelling, onderzoeksmethode 

en belangrijkste conclusies. 

- moeten de publicatie, de samenvatting en voornoemde gegevens moeten vóór 1 april van 

het betreffende kalenderjaar bij het bestuur van de Vereniging voor Pensioenrecht in bezit 

zijn. 

 

4.2 Het bestuur van de Vereniging voor Pensioenrecht stelt jaarlijks in mei uit de ingezonden 

publicaties een lijst samen van de publicaties die onder de aandacht zijn gebracht van het 

bestuur van de Vereniging voor Pensioenrecht en stelt deze inclusief de ingezonden publicaties, 

samenvattingen en deelnamegegevens ter jurering ter beschikking aan de jury. 



 

 

 

5 Beoordelingscriteria 

Bij de beoordeling van de publicaties en ter bepaling van de winnaar en eventuele eervolle 

vermelding(en) neemt de jury de volgende beoordelingscriteria in acht: 

- de originaliteit van het onderzoek en/of de onderzoeksmethode die hebben geleid tot de 

publicatie; 

- de nieuwe inzichten verkregen door middel van de publicatie; 

- de juridische diepgang van de publicatie evenals de praktische toepasbaarheid daarvan; 

- de wijze van presentatie van de resultaten in de publicatie (vorm, taalgebruik, leesbaarheid 

en begrijpelijkheid); en 

- maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie van de publicatie. 

 

6 Bekendmaking 

De prijs wordt uitgereikt tijdens de junistudiebijeenkomst van de Vereniging voor Pensioenrecht 

die in het jaar van toekenning van de prijs wordt gehouden. De namen van de prijswinnaar en 

diegenen die een eervolle vermelding hebben gekregen, worden vermeld op de website van de 

Vereniging voor Pensioenrecht. 

7 Jury 

De jury wordt benoemd door het bestuur van de Vereniging voor Pensioenrecht en bestaat uit ten 

minste drie personen die uit hun midden een voorzitter aanwijzen. De jury beslist bij meerderheid 

van stemmen met in achtneming van de beoordelingscriteria beschreven in artikel 5. Als de 

stemmen staken, nodigt de jury een door de juryleden gezamenlijk gekozen extra jurylid uit. De 

jury kan meerdere genomineerden, met een maximum van drie, een eervolle vermelding 

toekennen. 

8 Incompatibiliteiten 

8.1 Juryleden en leden van het bestuur van de Vereniging voor Pensioenrecht mogen zelf niet 

meedingen naar de VVP Pensioenpublicatieprijs. Juryleden mogen geen stem uitbrengen bij de 

beoordeling van publicaties waarbij zij zelf zijn betrokken, bijvoorbeeld als, maar niet beperkt tot, 

(co-)promotor, begeleider, commissielid, opdrachtgever, of waarbij zij anderszins inhoudelijk 

betrokken zijn geweest. Zij onthouden zich in dat geval van stemming. 

9 Uitslag 

Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Beroep tegen een beslissing van de jury is niet 

mogelijk.  



 

 

 

10 Niet voorziene gevallen 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de jury in overleg met 

het bestuur van de Vereniging voor Pensioenrecht. 

 

* * * 


