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OVB-STUDENTENPRIJS

Artikel 1 

De Orde van Vlaamse Balies stelt een prijs in die tot doel heeft studenten aan te moedigen tot het 

schrijven van een hoogwaardige verhandeling die betrekking heeft op de advocatuur of de 

organisatie en werking van justitie.  

Artikel 2 

De prijs wordt toegekend aan de laatstejaars masterstudenten van de Vlaamse Universiteiten. 

Artikel 3 

De Orde van Vlaamse Balies informeert op regelmatige tijdstippen de decanen en de studenten 

over de OVB-Studentenprijs en kan hierbij enkele thema’s suggereren.  

Artikel 4 

Om in aanmerking te komen moet het werk voldoen aan volgende voorwaarden: 

- in correct en vlot Nederlands geschreven zijn 

- betrekking hebben op een van de in artikel 1 vermelde onderwerpen  

- een individueel werk zijn   

- niet eerder te zijn gepubliceerd 

- beantwoorden aan de meest recente interuniversitair vastgestelde richtlijnen Juridische 

verwijzingen & afkortingen van de interuniversitaire commissie 

- in pdf formaat worden meegedeeld 

Artikel 5 

Bij de beoordeling van het werk wordt in hoofdorde aandacht geschonken aan volgende criteria: 

- originaliteit van de bespreking van het onderwerp en van de wijze van behandeling 

- wetenschappelijke basiskwaliteit 



Indien dit een meerwaarde kan betekenen voor de behandeling van het onderwerp, zal bij de 

beoordeling eveneens rekening gehouden worden met de aandacht voor rechtsvergelijking, in de 

eerste plaats met de ons omringende landen. 

Artikel 6 

De prijs bedraagt € 2.500. 

De laureaat zal tevens vermeld worden op de website van de Orde van Vlaamse Balies. 

Het ontvangen van de prijs houdt in dat de laureaat aan de Orde van Vlaamse Balies toelaat zijn 

werk in een uitgave van de Orde van Vlaamse Balies af te drukken, dat de laureaat toelaat dat de 

Orde van Vlaamse Balies over de prijsuitreiking bericht in haar uitgaven en daarin ook de 

afbeelding van de laureaat reproduceert. 

Artikel 7 

De OVB-studentenprijs wordt jaarlijks georganiseerd en de uitreiking geschiedt tijdens de 

Nieuwjaarsreceptie van de OVB (januari) voor het voorafgaande academiejaar.  

De jury behoudt zich het recht voor de prijs niet toe te kennen indien de ingezonden werken niet 

voldoen aan de in dit reglement genoemde voorwaarden. 

De jury behoudt zich het recht voor de prijs toe te kennen aan meerdere werken en de prijs over 

de laureaten te verdelen.  

Artikel 8 

De raad van bestuur van de OVB wijst de leden van de jury aan. De jury beslist soeverein en moet 

haar keuze niet verantwoorden. 

Artikel 9 

De werken dienen per gewone post in drie exemplaren gestuurd te worden naar de Orde van 

Vlaamse Balies, t.a.v. de Voorzitter, Staatsbladsstraat 8 te 1000 Brussel en per elektronische 

post aan info@advocaat.be. 

De inzending dient te gebeuren tegen uiterlijk 15 oktober van ieder jaar of op een latere datum 

vermeld op de website van de OVB.  
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