Reglement voor de dissertatieprijs ingesteld door de Vereniging voor
Belastingwetenschap (de Dissertatieprijs)

1. De Vereniging voor Belastingwetenschap kent tweejaarlijks, in elk even kalenderjaar,
een prijs toe voor de beste dissertatie op het gebied van de belastingwetenschap,
verdedigd aan een universiteit in de twee kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van
uitreiking.
2. De te bekronen dissertaties dienen een duidelijke bijdrage te vormen tot de

ontwikkeling van de belastingwetenschap in Nederland, dan wel tot de ontwikkeling
van de belastingwetenschap in het algemeen. Daarbij kan het gaan om een werk op
het terrein van het nationale, het internationale, Europese of het vergelijkende
belastingrecht, mits het is gewijd aan een onderwerp dat een rechtstreeks en
important verband houdt met het Nederlandse belastingrecht.
3. De prijs wordt toegekend door een onafhankelijke jury bestaande uit drie
deskundigen. De jury wordt benoemd door het bestuur van de vereniging die daartoe
in elk oneven kalenderjaar drie juryleden aanzoekt, waarvan ten minste één jurylid uit
zijn midden; de voorzitter wordt van buiten het bestuur aangezocht. Bij de
samenstelling van de jury worden kandidaten gezocht van wie verwacht kan worden
dat zij zo min mogelijk bemoeienis hebben (gehad) met voor de prijs in aanmerking
komende dissertaties.
4. De leden van de vereniging kunnen een dissertatie voor de prijs voordragen, bij
voorkeur voorzien van een toelichting (al of niet door de promotor). Het bestuur zal
daartoe een - doorlopende - oproep doen op de website van de vereniging.
Voordrachten worden pas in behandeling genomen na ontvangst van drie exemplaren
(hardcopy) van de voorgedragen dissertatie.
5. De termijn van indiening sluit op 31 januari van het jaar van uitreiking als bedoeld in
artikel 1.

6. De jury beslist bij meerderheid van stemmen. Zij geeft een korte schriftelijke
motivering van de toekenning van de dissertatieprijs. De jury heeft het recht om in
een bepaald jaar de prijs niet uit te reiken. Over beslissingen van de jury kan niet
worden gecorrespondeerd. De jury deelt haar beslissing tijdig mee aan het bestuur
van de vereniging.
7. De bekendmaking van de winnaar vindt plaats op de plenaire ledenvergadering van
de vereniging in het najaar van elk even kalenderjaar.
8. De prijs bedraagt € 1.000 en een oorkonde. De winnaar krijgt tevens de gelegenheid
om in de eerstvolgende plenaire vergadering van de vereniging een lezing te houden
over het bekroonde werk.
9. Het bestuur van de vereniging behoudt zich het recht voor dit reglement te wijzigen.
In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de
vereniging.

