Reglement voor de Françoisprijs

1.

Ter aanmoediging van de studie in het internationaal publiekrecht en het internationaal
privaatrecht heeft de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht (de
“Vereniging”) de Françoisprijs ingesteld. De prijs bestaat uit een oorkonde en een
bedrag van €2.000,-. De hoogte van de prijs kan door het bestuur worden aangepast.
De prijs wordt in beginsel eens in de twee jaar uitgereikt.

2.

De prijs wordt uitgeloofd voor een masterscriptie of ander soortgelijk geschrift op het
gebied van het internationaal publiekrecht of het internationaal privaatrecht.
Proefschriften, boeken, in de wetenschappelijke literatuur gepubliceerde artikelen of
anderszins extern beoordeelde en geredigeerde publicaties komen niet in aanmerking.

3.

Zij die studeren aan een Nederlandse instelling voor hoger onderwijs of daar het
masterdiploma hebben behaald, kunnen meedingen naar deze prijs, mits zij op 31
december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de betreffende prijs in principe
zal worden uitgereikt het masterdiploma niet meer dan twee jaar daarvoor hebben
behaald.

4.

Inzendingen mogen in de Nederlandse, Engelse, Duitse of Franse taal zijn gesteld.

5.

Inzendingen dienen vóór 1 januari van het jaar waarin de prijs in principe zal worden
uitgereikt in drievoud het Secretariaat van de Vereniging in Leiden te bereiken.
Inzendingen dienen geanonimiseerd te zijn. De secretaris van de Vereniging draagt
zorg voor tijdige aankondiging van de prijs.

6.

De inzendingen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury die door het bestuur
wordt benoemd. De jury mag advies inwinnen van een of meer deskundigen indien zij
niet over noodzakelijke gespecialiseerde kennis op een bepaald vakgebied beschikt.

7.

De inzendingen worden beoordeeld op onder meer originaliteit, beheersing van de stof
en taalgebruik.

8.

De jury zal vóór 1 september van het jaar waarin de prijs in principe zal worden
uitgereikt een besluit nemen over de toekenning van de prijs en hierover het bestuur
informeren. In het geval dat twee of meer inzendingen zich niet opvallend van elkaar
onderscheiden, kan de jury besluiten de prijs over verschillende inzendingen te
verdelen of besluiten om naast de prijs een of meer eervolle vermeldingen toe te
kennen. Ook kan de jury besluiten geen prijs toe te kennen indien naar haar oordeel
geen van de inzendingen voor de prijs in aanmerking komt.

9.

De prijs zal worden uitgereikt tijdens de jaarvergadering van de Vereniging.

10.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Reglement zoals goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van de
Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht op 4 november 2016

