UNIVERSITAIRE STICHTING
FERNAND COLLIN-PRIJS VOOR RECHT
Reglement

Artikel 1
Een tweejaarlijkse Fernand Collin-prijs voor Recht, thans ter waarde van 7 500 Euro, werd ingesteld tot
aanmoediging van onderzoekers van wie het werk aanzienlijk bijdraagt tot de bevordering van de
rechtswetenschap in België. Het werk moet in het Nederlands zijn opgesteld.

Artikel 2
Worden slechts in aanmerking genomen: werken die een oorspronkelijke bijdrage leveren tot de
rechtswetenschap in België en van de hand zijn van een auteur die op 1 januari van het jaar van de
toekenning van de prijs, de leeftijd van 40 jaar niet heeft bereikt.
Komen enkel in aanmerking: werken die gedurende de tweejaarlijkse periode voorafgaand aan het jaar
waarin de prijs wordt toegekend, werden uitgegeven. Onder ‘uitgegeven’ wordt ook verstaan: in een
definitieve vorm bij de uitgever voorhanden zijn.
Doctoraatsproefschriften die nog niet werden uitgegeven, komen in aanmerking wanneer zij tijdens de
voornoemde periode in het openbaar zijn verdedigd; uitgegeven doctoraatsproefschriften die nog niet in het
openbaar werden verdedigd in de voornoemde periode, komen niet in aanmerking.

Artikel 3
De prijs wordt toegekend na beraadslaging door een jury bestaande uit minimum vijf leden. Nieuwe
juryleden worden gecoöpteerd door de leden die op het ogenblik van de coöptatie deel uitmaken van de
jury.
Tenminste drie onder hen moeten deel uitmaken of hebben uitgemaakt van het academisch korps van een
Belgische universitaire instelling.

Artikel 4
De kandidaturen moeten worden voorgedragen door een hoogleraar behorend tot een Faculteit van
Rechtsgeleerdheid van één der Vlaamse universiteiten.
De werken dienen in drievoud te worden gedeponeerd op het secretariaat van de Universitaire Stichting,
Egmontstraat 11, 1000 Brussel, uiterlijk op 15 januari van het jaar waarin de prijs wordt toegekend. De jury
kan op voorhand beslissen de uiterste datum voor inlevering met ten hoogste drie maanden te verdagen.
Het secretariaat zal te gelegener tijd de aandacht vestigen op de uitloving van de prijs, onder meer door
daaromtrent informatie te verstrekken aan de decanen van de Faculteiten van Rechtsgeleerdheid van de
Vlaamse universiteiten.

Artikel 5
Bij de beoordeling van de ingediende werken zal de jury rekening houden met zowel de wetenschappelijke
waarde van het werk als de weerklank die het heeft gehad of kan hebben in juridische middens.
De prijs mag in beginsel niet worden verdeeld over meerdere kandidaten. Hij mag evenwel aan twee of
meer co-auteurs worden toegekend, indien het werk het resultaat is van gemeenschappelijke redactie en
elke co-auteur voldoet aan de in artikel 2 genoemde voorwaarde.
Indien de jury zou oordelen dat geen van de ingezonden werken aan de in dit reglement genoemde
voorwaarden voldoet, zal de prijs voor die tweejaarlijkse periode niet worden toegekend. In dat geval blijft
het voor de prijs voorziene bedrag tot het kapitaal van het Fonds van de Fernand Collin-prijs voor Recht
behoren.

Artikel 6
De leden van de jury stemmen bij middel van gesloten en ongetekende briefjes.
Geen van de aanwezige juryleden mag zich van stemming onthouden.
De kandidaat die bij de eerste stemming de absolute meerderheid behaalt (d.w.z. de helft plus één
stemmen) wordt als laureaat aangeduid.
Indien geen van de kandidaten de volstrekte meerderheid behaalt, wordt de prijs toegekend aan de
kandidaat die in de tweede stemronde de relatieve meerderheid behaalt.
Indien in de tweede ronde twee of meer kandidaten hetzelfde aantal stemmen behalen, krijgt de jongste de
prijs. Aan de andere(n) wordt een erepenning uitgereikt.

Artikel 7
De prijs wordt aan de laureaat overhandigd bij gelegenheid van een plechtige prijsuitreiking.

Artikel 8
Het is de laureaat van een prijs toegelaten op zijn werk te vermelden “Laureaat van de Fernand Collin-prijs
voor Recht 20..-20..“.

Artikel 9
Een laureaat van de “Fernand Collin-prijs voor Recht” mag geen tweede maal kandidaat zijn.

Artikel 10
Alle documenten, stemmingen, deliberaties en verslagen met betrekking tot de toekenning van de Fernand
Collin-prijs voor Recht worden geheim gehouden.___________________

