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1. Doelstelling

Ter bevordering van het enthousiasme en de 

belangstelling voor het insolventierecht in de breedste 

zin heeft BUREN in samenwerking met Celsus 

juridische uitgeverij (Celsus) de BUREN Scriptieprijs 

voor Insolventierecht in het leven geroepen. De 

BUREN Scriptieprijs voor Insolventierecht wordt 

jaarlijks door BUREN uitgereikt aan de schrijver van 

de beste masterscriptie op het gebied van het 

insolventierecht. Door toekenning van de BUREN 

Scriptieprijs voor Insolventierecht wordt tevens 

beoogd het schrijven van kwalitatief hoogwaardige 

scripties op het gebied van het insolventierecht te 

bevorderen.

2. Scriptieprijs

2.1 De winnaar wint een geldbedrag van EUR 500, 

beschikbaar gesteld door BUREN. In overleg is er 

daarnaast de mogelijkheid om een studentstage 

te lopen op de afdeling herstructurering & 

insolventie van BUREN.

2.2 De winnende scriptie zal in boekvorm worden 

uitgegeven door Celsus. De auteur van de 

winnende scriptie ontvangt vijf exemplaren van 

dat boek.

2.3 De scriptieprijs wordt in beginsel eenmaal per jaar 

uitgereikt.

3. Voorwaarden voor deelname

3.1 Alleen masterscripties die met een 8 of hoger zijn 

beoordeeld kunnen worden aangemeld.

3.2 Masterscripties die in de periode 1 september 

2020 - 31 augustus 2021 zijn afgerond, kunnen 

meedingen.

3.3 De masterscriptie moet zijn geschreven aan een 

Nederlandse universiteit.

3.4 De masterscriptie moet zijn geschreven in de 

Nederlandse óf Engelse taal.

3.5 De scriptie omvat minimaal 12.000 woorden en 

maximaal 20.000 woorden (exclusief voetnoten 

en literatuurverantwoording).

3.6 De scriptie is niet elders ingediend of zal niet 

elders ingediend worden om mee te dingen naar 

een scriptieprijs. 

4. Inzending

4.1 Om in aanmerking te komen voor de BUREN 

Scriptieprijs voor Insolventierecht dienen de 

volgende stukken per e-mail te worden gestuurd 

naar scriptieprijs@burenlegal.com t.a.v.  

mr. Ruud Brunninkhuis, secretaris van de jury:

• de geanonimiseerde masterscriptie als pdf-

bestand en als word-bestand;

• een volledig ingevuld en ondertekend 

aanmeldformulier (te downloaden via 

burenlegal.com/nl/nl/scriptieprijs2021).

4.2 De secretaris van de jury kan de inzender vragen 

een scan te sturen van het schriftelijk bewijs 

waaruit de beoordeling van de scriptie blijkt.

4.3 De secretaris van de jury beoordeelt of aan de 

inzendingsvoorwaarden is voldaan. Over het 

besluit van de secretaris wordt niet 

gecorrespondeerd.

4.4 Indien aan de voorwaarden is voldaan, krijgt de 

student/auteur daarvan bericht. Vervolgens wordt 

zijn/haar scriptie in behandeling genomen.

4.5 De inzending sluit op 17 september 2021.
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5. Ontvangstbevestiging

Iedere inzender van een masterscriptie ontvangt een 

bevestiging van ontvangst per e-mail. Als een 

masterscriptie of een inzending niet voldoet aan de 

voorwaarden van dit reglement dingt de scriptie niet 

mee naar de BUREN Scriptieprijs voor 

Insolventierecht. Ook in dat geval ontvangt de 

inzender hiervan bericht.

6. Beoordelingscriteria

De inzendingen worden in elk geval aan de hand van 

de volgende criteria beoordeeld:

1. juridische inhoud;

2. een kritische benadering van en een originele 

bijdrage aan het behandelde onderwerp;

3. de relevantie voor de theorie of praktijk;

4. de kwaliteit van de betoogtrant alsmede eigen 

theorievorming dan wel eigen opinievorming;

5. de wijze waarop relevante literatuur en 

rechtspraak zijn verwerkt, en

6. een zuivere behandeling van de Nederlandse of 

Engelse taal.

7. Beoordeling

7.1 De inzendingen zullen worden beoordeeld door 

een door BUREN in te stellen jury, bestaande uit 

drie personen. 

7.2 De jury zal de scripties geanonimiseerd 

beoordelen – de naam van de auteur, van de 

begeleider en van de universiteit kennen zij dus 

niet.

7.3 De jury bepaalt zelf haar werkwijze.

7.4 De jury is bevoegd, doch niet verplicht, bij haar 

oordeelsvorming advies te vragen aan door haar 

te bepalen derden.
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7.5 Uiterlijk een maand na sluiting van de 

inzendtermijn 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 BUREN, nadat de student/auteur 

daarover per e-mail is geïnformeerd.

7.6 De jury zal een maand na de vaststelling van de 

shortlist de winnende scriptie aanwijzen.

7.7 De prijs wordt uitgereikt op een door BUREN 

nader te bepalen dag, tijdstip en plaats. Auteurs 

die op de shortlist staan worden daarvoor 

uitgenodigd.

7.8 Over de prijstoekenning respectievelijk het 

juryoordeel wordt niet gecorrespondeerd.

7.9 De jury kan besluiten tot het toekennen van één of 

meer eervolle vermeldingen aan inzendingen, 

waaraan geen prijs wordt toegekend.

7.10 De jury kan besluiten geen prijs toe te kennen.

8. Prijsuitreiking

De prijsuitreiking geschiedt op een door BUREN te 

bepalen dag, uur, plaats en/of wijze. 

9. Slotbepaling

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist 

BUREN, de jury gehoord.


