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Inleiding 
  
De jury bestond dit jaar uit: Hanna Sevenster (lid van de Raad van State, voorzitter van de 
jury), Pieter Jan Kuijper (Hoogleraar, faculteit der Rechtsgeleerdheid, UvA), Peter Kugel 
(partner VVGB Advocaten, Brussel), Joost Hoogveld (agent voor de Nederlandse regering bij 
het EU-Hof, Ministerie van Buitenlandse Zaken) en Felix Ronkes Agerbeek (Juridische 
Dienst van de Commissie, afgevaardigde van het NVER-bestuur). 
 
Om mee te dingen naar de NVER-scriptieprijs moeten scripties op de universiteit zijn 
beoordeeld met een acht of hoger en een maximale omvang van 30.000 woorden hebben. 
De jury ontving 22 scripties over de meest uiteenlopende onderwerpen van Unierecht: 
democratische legitimiteit van de EMU, de rechterlijke beoordeling van kartelboetes, de 
herziening van de Detacheringsrichtlijn, het bestuursrechtelijke relativiteitsvereiste in het licht 
van het Unierecht, misbruik van machtspositie door  buitensporige prijzen voor 
geneesmiddelen en grondrechtenbescherming in het asielrecht, om er een paar te noemen.   
 
De jury heeft anonieme versies van de scripties gelezen in teams van twee. De beoordeling 
vond plaats aan de hand van een aantal criteria (vraagstelling, structuur van het betoog, 
kwaliteit van de argumentatie, gebruik van literatuur, vormgeving en presentatie). Na deze 
eerste beoordeling, is er een tweede ronde gevolgd waarin alle juryleden de beste zes 
scripties (nogmaals) hebben beoordeeld. Zij stelden na deze tweede lezing allemaal 
individueel een top 3 samen.  
 
Deze tweede ronde heeft vervolgens geleid tot de aanwijzing van een duidelijke winnaar. De 
jury heeft besloten om daarnaast een eervolle vermelding toe te kennen.  
 
Enkele algemene opmerkingen 
 
De jury was aangenaam verrast door de vele verschillende onderwerpen van de scripties.  
Ook viel op dat er verscheidene institutionele onderwerpen waren behandeld. Dergelijke 
onderwerpen zijn doorgaans voor studenten lastiger om aan te kunnen dan materiële 
onderwerpen, vanwege het feit dat daarvoor veelal inzicht en gevoel voor of ervaring met 
(geo-)politieke en historische verhoudingen vereist is. Dat is niet iedereen in zijn of haar 
studietijd al gegeven. 
 
De jury was ook verrast, maar dan iets minder aangenaam, door het ontbreken van 
duidelijke probleemstellingen in enkele scripties. Van scripties die met een acht of hoger zijn 
beoordeeld hadden we dit niet verwacht. Deze auteurs hadden een interessant onderwerp te 
pakken, maar slaagden er niet in duidelijk te maken wat de aanleiding was voor de scriptie of 
wat precies het probleem is. Ook kwamen soms verschillen voor in de weergave van het 
onderwerp in de titel, de probleemstelling zoals verwoord in de inleiding en de 
probleemstelling zoals beantwoord in de conclusie. Dat leidt de lezer onnodig af en doet 
afbreuk aan de academische exercitie. Hier ligt naar het oordeel van de jury een taak voor 
de scriptiebegeleiders. 
 
Evenals vorig jaar viel op dat bijna alle scripties waren geschreven in het Engels, ook als het 
onderwerp aanhaakte bij de Nederlandse rechtspraktijk. De toegevoegde waarde daarvan 
was de jury in het laatste geval niet onmiddellijk duidelijk, ook al was het niveau van het 
Engels over het algemeen hoog. Overigens valt ook niet uit te sluiten dat de kwaliteit van 
enkele scripties, bijvoorbeeld op het vlak van de probleemstelling, had kunnen winnen bij het 
gebruik van het Nederlands.  



Beoordeling en uitslag 
 
De winnaar is de scriptie ‘’The Revision of the Posted Workers Directive: High hopes or 
empty promises in the search for a stronger social dimenson?’’, geschreven aan de 
Universiteit Leiden door Rosanne van der Straten.  
 
Volgens de jury is dit een knap geschreven en helder stuk. Het onderwerp ‘’sociale dumping’’ 
(de auteur zelf probeert deze term zoveel mogelijk te vermijden, omdat deze politiek beladen 
is) is van groot actueel belang vanwege de tegenstellingen tussen Oost en West in de EU in 
dit dossier en ook vanwege het binnenlandse debat over de EU in veel lidstaten. De 
spanning tussen het economische en het sociale aspect van de detacheringsrichtlijn vormt in 
de scriptie een effectieve leidraad van een boeiend en vlot betoog. Rosanne heeft 
blootgelegd dat er, ook met een herziene richtlijn, nog heel wat valt af te dingen op het 
adagium ‘gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats’. Ze formuleert zorgvuldig en bondig. 
In de scriptie wordt een grote hoeveelheid literatuur en rechtspraak geanalyseerd. De scriptie 
heeft daarbij een beperkte omvang, kort maar krachtig dus. Kortom, een scriptie zoals die 
hoort te zijn.    
 
De eervolle vermelding is voor de scriptie ‘’Excessive prices in the pharmaceutical sector’’, 
geschreven aan de Universiteit Utrecht door Nathan Meershoek. Dit stuk betreft een studie 
naar de invulling van het begrip misbruik van machtspositie bij exorbitant hoge prijzen voor 
geneesmiddelen: moet het gaan om exploitative of exlcusionary abuse, en welke rol speelt 
de ‘’More Ecomomic approach’’ van de Commissie hierbij? Een relevant en urgent 
onderwerp. De auteur geeft er blijk van boven deze moeilijke materie te staan en heeft een 
boeiend betoog geschreven. De scriptie zou nog beter zijn geweest als deze wat beknopter 
was en strakker gestructureerd.  Niettemin een uitstekende prestatie, waarin verschillende 
juridische en economische leerstukken aan bod komen. 
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