
 

 

 

 

 

Scriptieprijs Nederlandse Vereniging voor Energierecht 

 
Doelstelling  

 

De Nederlandse Vereniging voor Energierecht heeft ten doel en houdt zich bezig met de 

bevordering van de interesse in en de verspreiding van de kennis van het energierecht in de 

breedste zin, met name aangaande regelgeving en overeenkomsten op het gebied van de 

opsporing, productie, verwerking, opslag, transport, levering en de verhandeling van energie en 

energieproducten. Het aandachtsgebied strekt zich uit tot (1) de opsporing en de winning van 

koolwaterstoffen, (2) de productie van elektrische energie uit diverse bronnen, waaronder fossiele 

brandstoffen, kernenergie en de hernieuwbare brandstoffen zoals wind, zonnestraling en 

biomassa, (3) de opslag en het transport van energie (zowel leiding gebonden als andere vormen 

van transport) met name ten aanzien van de aardgas- en elektriciteitsmarkt, (4) de verhandeling 

van energie en afgeleide energieproducten, (5) het klimaatbeleid voor zover dit betrekking heeft 

op de energiesector, (6) de regulering van de nutsvoorzieningen voor zover relevant voor de 

energiesector en (7) de levering van elektriciteit, gas en warmte.  

 

Ter bevordering van de belangstelling voor het energierecht in bovenbeschreven zin heeft het 

bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht reeds vijf keer een scriptieprijs 

uitgereikt aan diegene die in zijn scriptie blijk heeft gegeven van een voldoende diepgravende 

analyse van (een onderdeel) van het energierecht. Het bestuur heeft besloten ook in 2021 een 

scriptieprijs uit te reiken.  

 

Voorwaarden 

 

Een ieder die in de periode van 1 januari 2017 tot en met 1 september 2020 aan een Nederlandse 

universiteit een eindscriptie heeft geschreven over (een onderdeel van) het energierecht die is 

beoordeeld met een cijfer 8.0 of hoger kan deze ter beoordeling indienen.  

 

De scriptie dient hiertoe te worden toegezonden per aan e-mail aan secretariaat@never.nl.  

 

De uiterste inzenddatum is 1 april 2021. 

 

Bij de toezending dienen de volgende gegevens te worden vermeld: (voor)naam, titulatuur, 

geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres alsmede de universiteit waar de scriptie 

beoordeeld is en de naam en titulatuur van de beoordelaar van de scriptie. Tot slot dient een 

bewijs van de beoordeling te worden meegezonden.  

 

Met het indienen van de scriptie gaat de indiener akkoord met een eventuele publicatie van de 

scriptie op de website van de Nederlandse Verenging voor Energierecht, alsmede met een 

eventuele publicatie van de scriptie in het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht. Voorafgaand 

aan publicatie kan de scriptie worden bewerkt.  
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De ingezonden scripties kunnen deel gaan uitmaken van het (digitale) archief van de Nederlandse 

Vereniging voor Energierecht, welk archief in ieder geval voor leden van de Vereniging 

toegankelijk is. Om deze reden hebben indieners geen aanspraak op teruggave van de 

ingediende scripties.  

 

Scriptieprijs  

 

De ingezonden scripties zullen door een deskundige jury worden beoordeeld. Daarbij zal - in elk 

geval - aan de volgende criteria worden getoetst: 

 

originaliteit 

actualiteit 

juridisch gehalte 

leesbaarheid / stijl 

bruikbaarheid voor de praktijk 

ambitieniveau 

nationaal / internationaal 

 

De auteur van de scriptie die als beste wordt beoordeeld zal worden beloond met een geldbedrag 

van € 1000 alsmede een jaar lang gratis lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor 

Energierecht.  

 

De jury heeft het recht een eervolle vermelding toe te kennen aan een scriptie die niet in 

aanmerking komt voor de scriptieprijs. Indien een eervolle vermelding wordt toegekend krijgt de 

indiener eveneens een jaar lang gratis het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor 

Energierecht aangeboden.  

 

De jury heeft tevens het recht te besluiten geen prijs toe te kennen.  

 

Over de uitslag doet de jury geen mededelingen en kan niet worden gecorrespondeerd.  

 

Uitreiking  

 

De scriptieprijs zal worden uitgereikt tijdens een ledenbijeenkomst van de Nederlandse Vereniging 

voor Energierecht. Nadere informatie hierover zal tevens bekend worden gemaakt op de website 

van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht: www.never.nl.  

http://www.never.nl/

