
Algemeen reglement van de Prof. mr. Tijn Kortmannprijs 
Meedingen naar de Prof. mr. Tijn Kortmannprijs wordt beschouwd als een impliciete acceptatie van dit reglement. 
 
Artikel 1. Deelname 
1. Meedingen naar de Prof. mr. Tijn Kortmannprijs is uitsluitend mogelijk voor auteurs, die een promotieonderzoek 
doen aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit of als junior docent verbonden zijn aan de 
faculteit.  
 
Artikel 2. Publicatie 
1. De ingediende publicatie dient een tekst te zijn in het Nederlands of Engels. 
2. De publicatie dient tussen 1 augustus 2020 en 1 augustus 2021 te zijn verschenen of geaccepteerd. 
3. De jury beoordeelt de inzendingen op de volgende aspecten: 

- De wijze waarop het onderwerp wordt behandeld, meer in het bijzonder of deze beantwoordt aan de vorm, 
inhoud en het niveau van het academische essay; 

- Originaliteit, die kan blijken uit een speciale benadering van het onderwerp, uit een innovatieve visie op het 
onderwerp of uit een verrassend perspectief. 

- Taalgebruik en stijl. 
 
NB de publicatie mag geen dissertatie zijn, aangezien de Prof. mr. Tijn Kortmannprijs een aanmoedigingsprijs behelst.  

 
Artikel 3. Indiening 
1. De publicatie dient uiterlijk op 1 augustus 2021 in het bezit te zijn van de jury, voorzien van naam, adres, woonplaats, 
telefoonnummer en e-mailadres. Het essay moet worden ingediend als een Word-bestand. 
2. De publicatie moet zodanig worden gepresenteerd dat een anonieme beoordeling mogelijk is. Persoonlijke 
gegevens dienen daarom te worden opgenomen in een afzonderlijke bijlage. 
3. De tekst moet zijn opgemaakt in een 11 of 12-punts lettergrootte, met 1,5 regelafstand en redelijke marges. 
4. Inzendingen moeten worden geadresseerd aan: mw. mr. L.J.T.M. Hermans-Brand, directeur SRN. 
    E-mail: l.hermans@jur.ru.nl 
 
Artikel 4. Prijs 
1. Alleen deelnemers die hebben voldaan aan de criteria zoals die zijn uiteengezet in de artikelen 1 tot en met 3 kunnen 
in aanmerking komen voor een van de prijzen die bestaan uit een geldsom van elk € 1.250,-.  
2. De jury komt uiterlijk op 15 september 2021 tot een eindoordeel. Met de auteurs van de prijswinnende publicaties 
wordt persoonlijk contact opgenomen. 
3. De prijs is niet overdraagbaar en/of inwisselbaar. 
 
Artikel 5. Prijsuitreiking 
De prijs wordt uitgereikt tijdens de jaarlijkse Prof. mr. W.C.L. van der Grintenlezing.  
 
Artikel 6. Jury 
De jury bestaat uit het bestuur van de SRN aangevuld met de alumnidecaan, met dien verstande dat de voorzitter van 
de SRN ook voorzitter is van de jury. Alle stemmen tellen even zwaar; indien de stemmen staken, is de stem van de 
voorzitter doorslaggevend. 
 
Artikel 7. Onvoorziene omstandigheden 
In gevallen waarin niet door deze regels is voorzien, beslist de jury. 
 
Artikel 8. Aansprakelijkheid 
De Stichting Rechtenalumni Nijmegen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel nadeel (in de ruimste zin 
van het woord) dat kan voortvloeien uit het meedingen naar de Tijn Kortmannprijs. 
 
Artikel 9. Slotclausule 
Het oordeel van de jury is bindend. Er kan niet met de jury worden gecorrespondeerd over het verloop of de uitslag van 
de wedstrijd. 
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