
Reglement	  Levenbachprijs	  en	  Levenbach	  proefschriftprijs	  

	  

Artikel	  1	  	  

1. Het	  bestuur	  van	  de	  Stichting	  Levenbachinstituut	  waarin	  de	  Vakgroepen	  Sociaal	  Recht	  van	  de	  
Nederlandse	  Universiteiten	  samenwerken	  om	  onderwijs	  en	  onderzoek	  op	  het	  terrein	  van	  het	  sociaal	  
recht	  te	  bevorderen,	  stelt	  een	  prijs	  in	  voor	  de	  beste	  wetenschappelijke	  publicatie	  die	  in	  	  de	  
voorafgaande	  twee	  jaar	  is	  verschenen,	  genaamd	  de	  “Levenbachprijs”.	  Daarnaast	  stelt	  het	  bestuur	  
een	  prijs	  in	  voor	  het	  beste	  proefschrift	  dat	  in	  de	  voorafgaande	  vier	  	  jaar	  is	  verdedigd,	  genaamd	  de	  
“Levenbach	  proefschriftprijs”.	  

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

3. De	  prijs	  wordt	  uitgereikt	  tijdens	  de	  jaarlijkse	  Sociaal	  recht	  dag.	  

	  

Artikel	  2	  Levenbachprijs	  

1. Het	  bestuur	  van	  de	  Stichting	  Levenbachinstituut	  doet	  tweejaarlijkseen	  oproep	  tot	  het	  nomineren	  
van	  wetenschappelijke	  publicaties	  voor	  de	  Levenbachprijs.	  

2. Meedingen	  kunnen	  wetenschappelijke	  publicaties	  van	  promovendi	  van	  een	  van	  de	  bij	  de	  
Nederlandse	  universiteiten	  aangesloten	  hoogleraren	  werkzaam	  op	  het	  terrein	  van	  het	  sociaal	  recht	  
(inclusief	  pensioenrecht),	  inclusief	  de	  internationale	  varianten	  daarvan.	  De	  inzending	  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.	  De	  
wetenschappelijke	  publicatie	  dient	  niettemin	  een	  onderwerp	  te	  behandelen	  dat	  het	  Nederlandse	  
sociaal	  recht	  op	  enige	  wijze	  raakt.	  De	  publicatie	  dient	  te	  zijn	  geschreven	  in	  het	  Nederlands,	  Engels,	  
Duits	  of	  Frans.	  

3. De	  wetenschappelijke	  publicatie,	  niet	  zijnde	  een	  proefschrift,	  is	  gepubliceerd	  in	  de	  24	  maanden	  
voorafgaand	  aan	  de	  uiterste	  inzenddatum,	  welke	  in	  beginsel	  steeds	  op	  1	  juni	  valt.	  Het	  bestuur	  van	  
de	  Stichting	  Levenbachinstituut	  kan	  voor	  een	  bepaald	  jaar	  de	  uiterste	  inzenddatum	  op	  een	  andere	  
dag	  vaststellen.	  

4. Alleen	  wetenschappelijke	  publicaties	  in	  (papieren	  of	  elektronische)	  tijdschriften	  of	  bundels	  kunnen	  
meedingen.	  Ook	  in	  genoemde	  media	  gepubliceerde	  hoofdstukken	  van	  proefschriften	  kunnen	  
meedingen,	  mits	  de	  betreffende	  publicatie	  de	  opzet/structuur	  van	  een	  artikel	  heeft.	  	  



5. Een	  publicatie	  met	  meerdere	  auteurs	  kan	  alleen	  meedingen	  indien	  alle	  auteurs	  promovendi	  zijn.	  	  

6. Eenieder	  kan	  een	  voordracht	  indienen	  bij	  de	  jury.	  Auteurs	  mogen	  ook	  hun	  eigen	  wetenschappelijke	  
publicatie	  voordragen.	  

7. Juryleden	  en	  leden	  van	  het	  bestuur	  van	  de	  Stichting	  Levenbachinstituut	  mogen	  zelf	  niet	  meedingen	  
naar	  de	  prijs	  (hun	  promovendi	  wel).	  

	  

Artikel	  3	  Levenbach	  proefschriftprijs	  

1. Het	  bestuur	  van	  de	  Stichting	  Levenbachinstituut	  doet	  eens	  in	  de	  vier	  jaar	  (voor	  het	  eerst	  in	  2016)	  
een	  oproep	  tot	  het	  nomineren	  van	  proefschriften	  voor	  de	  Levenbach	  proefschriftprijs.	  

2. Meedingen	  kunnen	  proefschriften	  die	  in	  de	  48	  maanden	  voorafgaand	  aan	  de	  uiterste	  inzenddatum	  
zijn	  verdedigd,	  door	  personen	  en	  op	  het	  terrein	  zoals	  omschreven	  in	  artikel	  2	  lid	  2.	  De	  uiterste	  
inzenddatum	  valt	  in	  beginsel	  steeds	  op	  1	  juni.	  

3. Eenieder	  kan	  een	  voordracht	  indienen	  bij	  de	  jury.	  Auteurs	  mogen	  ook	  hun	  eigen	  proefschrift	  
voordragen.	  

4. Juryleden	  en	  leden	  van	  het	  bestuur	  van	  de	  Stichting	  Levenbachinstituut	  mogen	  zelf	  niet	  meedingen	  
naar	  de	  prijs	  (hun	  promovendi	  wel).	  

	  

Artikel	  4	  

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	  genoemde	  rechtsgebieden.	  

3. De	  jury	  beslist	  bij	  meerderheid	  van	  stemmen.	  

4. Juryleden	  mogen	  geen	  stem	  uitbrengen	  bij	  de	  beoordeling	  van	  publicaties	  waarbij	  zij	  zelf	  zijn	  
betrokken.	  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. Bij	  onvoldoende	  inzendingen	  of	  bij	  onvoldoende	  kwaliteit	  van	  de	  inzendingen	  kan	  de	  jury	  besluiten	  
de	  prijs	  niet	  toe	  te	  kennen.	  

6. De	  toekenning	  of	  de	  niet-‐toekenning	  van	  de	  prijs	  is	  bindend.	  Beroep	  tegen	  een	  beslissing	  van	  de	  jury	  
is	  niet	  mogelijk.	  

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



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


