
Reglement	Levenbach	Proefschriftprijs	

	

Artikel	1		

1. Het	bestuur	van	de	Stichting	Levenbachinstituut	waarin	de	Vakgroepen	Arbeidsrecht/Sociaal	Recht	
van	 de	 Nederlandse	 Universiteiten	 samenwerken	 om	 de	 wetenschappelijke	 bestudering	 en	 het	
wetenschappelijke	 en	 publieke	 debat	 aangaande	 het	 arbeidsrecht	 en	 socialezekerheidsrecht	 te	
bevorderen,	 stelt	 een	 prijs	 in	 voor	 het	 beste	 proefschrift	 dat	 in	 de	 voorafgaande	 vier	 jaar	 is	
verdedigd,	genaamd	de	“Levenbach	proefschriftprijs”.		

2. De	 Levenbach	 Proefschriftprijs	 heeft	 als	 doel	 de	 aandacht	 te	 vestigen	 op	 hoogwaardig	
wetenschappelijk	onderzoek	op	het	 gebied	van	het	arbeidsrecht	en	het	 socialezekerheidsrecht	en	
veelbelovende	onderzoekers	te	stimuleren.		

3. De	 prijs	 bestaat	 uit	 een	 door	 het	 bestuur	 van	 de	 Stichting	 Levenbachinstituut	 vast	 te	 stellen	
geldsom,	die	dient	te	worden	besteed	aan	het	deelnemen	aan	een	congres	in	binnen-	of	buitenland	
of	 aan	 een	 andere	 vorm	 van	 scholing.	 De	 prijswinnaar	 en	 de	 voorzitter	 van	 het	 bestuur	 van	 de	
Stichting	Levenbachinstituut	kunnen	in	overleg	een	andere	bestemming	van	de	geldsom	kiezen.	

4. De	prijs	wordt	uitgereikt	tijdens	de	Levenbachdag	(voorheen:	Docentendag	sociaal	recht)	die	in	het	
jaar	van	toekenning	van	de	prijs	wordt	gehouden.	

	

Artikel	2		

1. Het	bestuur	van	de	Stichting	 Levenbachinstituut	 stelt	eens	 in	de	vier	 jaar	een	 lijst	 samen	van	alle	
proefschriften	die	in	de	voorafgaande	vier	jaar	zijn	verdedigd	op	het	gebied	van	het	arbeidsrecht	en	
het	socialezekerheidsrecht	(‘longlist’).	

In	afwijking	van	de	vorige	zin,	ziet	de	prijs	die	in	2017	wordt	uitgereikt	op	een	periode	van	vijf	jaar	
(namelijk	proefschriften	verdedigd	in	de	jaren	2012	tot	en	met	2016).	

2. In	aanmerking	komen	proefschriften	van	promovendi	die	zijn	gepromoveerd	aan	een	Nederlandse	
universiteit	 op	 het	 terrein	 van	 het	 arbeidsrecht	 en	 het	 socialezekerheidsrecht	 (inclusief	
pensioenrecht)	 en	 de	 internationale	 varianten	 daarvan.	 Het	 proefschrift	 kan	 (mede)	 betrekking	
hebben	 op	 internationaal	 privaatrecht	 op	 het	 terrein	 van	 een	 dezer	 rechtsgebieden,	
rechtsvergelijking,	of	op	de	harmonisatie	of	unificatie	van	nationale	rechtssystemen	in	Europa.	Het	
proefschrift	dient	niettemin	een	onderwerp	te	behandelen	dat	het	Nederlandse	arbeidsrecht	en	het	
socialezekerheidsrecht	 op	 enige	 wijze	 raakt.	 Het	 proefschrift	 dient	 te	 zijn	 geschreven	 in	 het	
Nederlands	of	het	Engels.	

3. Het	 bestuur	 van	 de	 Stichting	 Levenbachinstituut	 stelt	 vervolgens	 uit	 de	 ‘longlist’	 een	 ‘shortlist’	
samen,	conform	de	in	de	Bijlage	genoemde	procedure.		

4. De	 jury	kiest	uit	de	 in	de	shortlist	opgenomen	proefschriften	de	prijswinnaar.	Daarbij	hanteert	de	
jury	de	in	de	Bijlage	genoemde	beoordelingscriteria.	



5. Juryleden	en	leden	van	het	bestuur	van	de	Stichting	Levenbachinstituut	mogen	zelf	niet	meedingen	
naar	de	prijs,	maar	hun	promovendi	wel.	

	

Artikel	3	

1. De	jury	wordt	benoemd	door	het	bestuur	van	de	Stichting	Levenbachinstituut.	

2. De	 jury	 bestaat	 uit	 ten	minste	 drie	 personen,	 bij	 voorkeur	 emeritihoogleraren	 op	 een	 van	 de	 in	
artikel	2	lid	2	genoemde	rechtsgebieden.	

3. De	jury	beslist	bij	meerderheid	van	stemmen.	

4. Juryleden	mogen	 geen	 stem	 uitbrengen	 bij	 de	 beoordeling	 van	 proefschriften	waarbij	 zij	 zelf	 zijn	
betrokken	 als	 (co-)promotor,	 begeleider,	 commissielid	 of	 waarbij	 zij	 anderszins	 inhoudelijk	
betrokken	 zijn	 geweest.	 Zij	 onthouden	 zich	 in	 dat	 geval	 van	 stemming.	 Als	 de	 stemmen	 staken,	
nodigt	de	jury	een	door	de	juryleden	gezamenlijk	gekozen	extra	jurylid	uit.		

5. De	toekenning	van	de	prijs	is	bindend.	Beroep	tegen	een	beslissing	van	de	jury	is	niet	mogelijk.	

6. De	 jury	 kan	 meerdere	 genomineerden,	 met	 een	 maximum	 van	 drie,	 een	 eervolle	 vermelding	
toekennen.	

7. De	namen	van	de	prijswinnaar	en	diegenen	die	een	eervolle	vermelding	hebben	gekregen,	worden	
vermeld	op	de	website	van	het	Levenbachinstituut	(http://levenbachinstituut.nl).		

	



Bijlage		

	

Procedure	

1. Het	 bestuur	 van	 de	 Stichting	 Levenbachinstituut	 stelt	 eens	 in	 de	 vier	 jaar	 een	 lijst	 (de	 ‘longlist’)	
samen	van	alle	proefschriften	die	in	de	voorafgaande	vier	jaar	zijn	verdedigd	op	het	gebied	van	het	
arbeidsrecht	en	socialezekerheidsrecht	(zie	artikel	2	Reglement	Levenbach	Proefschriftprijs).	

2. Deze	longlist	wordt	medio	maart	van	het	betreffende	jaar	aan	alle	bij	de	Nederlandse	universiteiten	
aangesloten	 hoogleraren	 arbeidsrecht	 en	 socialezekerheidsrecht	 (inclusief	 pensioenrecht)	
voorgelegd,	zo	mogelijk	inclusief	inhoudsopgave	en	samenvatting	van	de	betreffende	proefschriften.		

3. De	 hoogleraren	 worden	 uitgenodigd	 binnen	 twee	 weken	maximaal	 drie	 proefschriften	 voor	 te	
dragen	 voor	 de	 prijs.	 Zij	 laten	 zich	 bij	 hun	 keuze	 zo	 veel	 mogelijk	 leiden	 door	 de	 hieronder	
genoemde	beoordelingscriteria.	

4. Indien	een	hoogleraar	meerderde	proefschriften	voordraagt,	dient	hij/zij	deze	te	nummeren	(nr.	1	
krijgt	3	punten;	nr.	2	krijgt	2	punten;	en	nr.	3	krijgt	1	punt).	

5. Een	hoogleraar	kan	geen	proefschriften	voordragen	waarbij	hij/zij	zelf	betrokken	is	geweest	als	(co-
)promotor	of	begeleider	en/of	die	aan	de	eigen	faculteit	zijn	geschreven.			

6. De	vijf	proefschriften	met	de	meeste	punten	komen	op	de	shortlist.	

7. Hoogleraren	 die	 lid	 zijn	 van	 het	 bestuur	 van	 de	 Stichting	 Levenbachinstituut	 zijn	 gerechtigd	
proefschriften	voor	te	dragen	voor	de	shortlist.		

8. Hoogleraren	 die	 jurylid	 van	 de	 Levenbach	 Proefschriftprijs	 zijn,	 zijn	 niet	 gerechtigd	 proefschriften	
voor	te	dragen	voor	de	shortlist.	

	

Jury	–	Beoordelingscriteria	

1. De	jury	kiest	uit	de	in	de	shortlist	opgenomen	proefschriften	de	prijswinnaar.		

2. De	jury	toetst	in	de	eerste	plaats	of	de	proefschriften	van	de	kandidaten	liggen	op	het	terrein	zoals	
beschreven	in	artikel	2	Reglement	Levenbach	Proefschriftprijs.	Bij	twijfel	overlegt	zij	met	het	bestuur	
van	de	Stichting	Levenbachinstituut.	

3. De	jury	beoordeelt	de	proefschriften	op	(in	ieder	geval)	de	volgende	criteria:	

• de	originaliteit	van	het	onderzoek	en/of	de	onderzoeksmethode;	
• de	nieuwe	inzichten	verkregen	door	middel	van	het	onderzoek;	
• de	 wetenschappelijke	 breedte	 in	 combinatie	 met	 de	 wetenschappelijke	 diepgang	 van	 het	

onderzoek;	
• de	wijze	van	presentatie	van	de	resultaten	 in	het	proefschrift	 (vorm,	taalgebruik,	 leesbaarheid	

en	begrijpelijkheid);	
• maatschappelijke	en	wetenschappelijke	relevantie.	


