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ROTSHUIZEN GEENSE SCRIPTIEPRIJS  

WEDSTRIJDREGLEMENT 

 

 

Considerans 

Rotshuizen Geense Advocaten, gevestigd te (8911 BK) Leeuwarden aan de Prins 

Hendrikstraat 8 (“Rotshuizen Geense”), looft eens per twee jaren een scriptieprijs 

uit. De scriptieprijs is erop gericht om de capabele en ambitieuze rechtenstudent te 

bemoedigen, en om als middelgroot advocatenkantoor in het Noorden de band 

met universitaire rechtenstudenten in de regio te onderhouden. Deelname staat, in 

het licht van het voorgaande, open voor masterstudenten van de rechtenfaculteit 

van de Rijksuniversiteit Groningen (“RUG”); de enige universiteit in het Noorden. 

 

De scripties worden, met inachtneming van de volgende bepalingen ingezonden 

en beoordeeld door een commissie. De commissie aan wie de beoordeling is 

toebedeeld bestaat uit advoca(a)t(en) van Rotshuizen Geense en uit hoogleraren of 

docenten van de RUG.  

 

Artikel 1 - scriptieonderwerp 

Ingegeven door de wens om recht te doen aan de diversiteit van de rechtspraktijk 

bij Rotshuizen Geense, is ervoor gekozen om eens per twee jaar een onderwerp (of 

rechtsgebied) te kiezen. Het onderwerp wordt eerst in maart 2015, en voorts steeds 

twee jaren nadien, bekend gemaakt via nieuwsberichten van Rotshuizen Geense 

en via de RUG. Het onderwerp wordt door Rotshuizen Geense gekozen aan de 

hand van de actualiteiten in de rechtspraktijk. 

 

Artikel 2 – samenstelling beoordelingscommissie 

Inherent aan een tweejaarlijks variërend scriptieonderwerp, is dat de commissie 

belast met de beoordeling van de ingezonden scripties, evenzo tweejaarlijks 

wijzigt. De commissie wordt voor het eerst in april 2014, en voorts steeds twee 

jaren nadien geformeerd. Benoeming van de commissie geschiedt door Rotshuizen 

Geense, waarbij de commissie bestaat uit ten minste een advocaat van Rotshuizen 

Geense, de decaan van de rechtenfaculteit en een door hem of haar aangewezen 

hoogleraar of docent van de RUG. Aldus zal de commissie bestaan uit ten minste 

drie leden. 

 

In de commissie is ten minste gezeten één man en één vrouw. Voorts geldt dat de 

scriptiebegeleider van de deelnemer in beginsel niet in de commissie zitting mag 

nemen. Ingeval van verhindering ten tijde van de beoordeling, zal een vervangend 
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lid worden aangewezen. De beoordelingscommissie komt de bevoegdheid toe om, 

in aanvulling op het voorliggende wedstrijdreglement, daarenboven te voorzien 

in een uitvoerend reglement. 

 

Artikel 3 – deelname 

In het navolgende komen de aspecten van deelneming aan de scriptiewedstrijd 

aan de orde. 

 

3.1 Openstelling 

Deelname aan de scriptiewedstrijd staat slechts open voor studenten die ten tijde 

van het schrijven van de scriptie staan ingeschreven bij de RUG en die in het 

traject van schrijven van de scriptie zijn begeleid door hoogleraren of docenten 

van de RUG. De scriptie is geschreven in het Nederlands of in het Engels en dient 

te zijn beoordeeld en becijferd voor 15 september 2016, en voorts steeds twee jaren 

nadien. 

 

3.2 Inzending 

Deelname geschiedt door inzending van de scriptie, tezamen met (een kopie van) 

de beoordeling van de scriptiebegeleider en een ingevuld wedstrijdformulier. De 

stukken worden zowel per post als digitaal, aan de onderstaande adresgegevens 

toegezonden op uiterlijk 15 september 2016, en voorts steeds twee jaren nadien: 

 

Rotshuizen Geense Advocaten 

T.a.v. de heer mr. M. Ph. Dol (scriptieprijs) 

Postbus 222 

8901 BA Leeuwarden 

E-mail: dol@rgadvocaten.nl 

 

Aan de inzender wordt de goede ontvangst van de scriptie bevestigd. 

 

3.3 Beoordelingscriteria 

Naast de voormelde formele criteria wordt de scriptie getoetst aan de volgende 

(inhoudelijke) criteria:  

 

 grammaticaal correct 

 literair aansprekend 

 juridische kwaliteit 

 originaliteit 

 blijk gevend van opinievorming 
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 voor de (regionale) praktijk van waarde 

 

De beoordelingscommissie behoudt zich het recht voor om uitreiking van de 

scriptieprijs op te schorten bij onvoldoende inzendingen of bij het ontbreken van 

een scriptie die voldoet. Voorts staat het de beoordelingscommissie vrij om ook 

tussentijds een scriptie als bij voorbaat winnend te beoordelen wanneer zij zulks 

geraden acht. 

 

3.4 Beraadslaging 

Na 15 september 2016, zal de beoordelingscommissie samenkomen om een 

winnaar te verkiezen. Het oordeel van de commissie is voor eenieder bindend. De 

winnaar ontvangt voordat de prijs wordt uitgereikt bericht.  

 

Artikel 4 – scriptieprijs 

De winnaar van de scriptieprijs zal worden beloond met een door Rotshuizen 

Geense uit te betalen geldbedrag ad € 1.500,00. Voorts zal aan de prestatie van de 

winnaar ruchtbaarheid worden gegeven in media, en wordt de winnaar – voor 

zover de deelnemer daaraan waarde hecht - een stage aangeboden bij Rotshuizen 

Geense. De winnaar stemt in met vermelding van zijn of haar naam en een korte 

samenvatting van de scriptie in publicaties. Ook de RuG besteedt, op de manier 

die haar juist voorkomt, aandacht aan de winnaar. De uitreiking vindt plaats op 

(eerst) 25 november 2016, zijnde de laatste vrijdag van de maand november in 

2016, en voorts steeds twee jaren nadien. 
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