
 

 

Reglement NOB/LOF-scriptieprijs 

 
Zoals vastgesteld door het dagelijks bestuur van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs 

(NOB) op 28 januari 2013, laatstelijk gewijzigd op 15 september 2014.  

 
 

Artikel 1 

Doelstelling 

 

De NOB/LOF-scriptieprijs is in het leven geroepen door de NOB in samenwerking met het 

Landelijk Overleg Fiscalisten (LOF) en wordt jaarlijks uitgereikt voor een scriptie geschreven 

door een student fiscaal recht of fiscale economie die door de jury als beste wordt beoordeeld. 

Met de NOB/LOF-scriptieprijs wil de NOB studenten aanmoedigen te excelleren in een 

wetenschappelijke studie op het gebied van het belastingrecht. 

 

 

Artikel 2 

Voorwaarden voordeelname 

 

1. Uitsluitend masterscripties van studenten fiscaal recht of fiscale economie geschreven in 

het Nederlands of Engels aan een Nederlandse universiteit komen in aanmerking voor 

deelname. De scriptieprijs is niet bedoeld voor reeds eerder afgestudeerde kandidaten 

die de scriptie schrijven in het kader van een postacademische opleiding. 

 

2. Het onderwerp van de scriptie moet betrekking hebben op het belastingrecht. Het is niet 

noodzakelijk dat het onderwerp het Nederlands belastingrecht betreft. 

 

3. De scriptie dient als afstudeerscriptie te zijn goedgekeurd in de periode van 1 april in het 

jaar voorafgaand aan het jaar waarin de prijs wordt toegekend tot 15 juni van het jaar 

waarin de prijs wordt toegekend. 

 

4. De scriptie dient als afstudeerscriptie voor een masterfase fiscaal recht of fiscale 

economie te zijn geschreven en ten minste met een acht te zijn beoordeeld. Het volledig 

hebben afgerond van de masteropleiding is geen voorwaarde voor deelname.  

 

5. De scriptie mag gepubliceerd zijn. 

 

6. Bloed- en aanverwanten van de juryleden zijn uitgesloten van deelname. 
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Artikel 3 

Beoordelingscriteria 

 

1. De ingezonden scripties zullen worden beoordeeld op hun wetenschappelijke waarde, 

praktische betekenis, beheersing van de stof, oorspronkelijkheid en eventueel door de jury 

nader vast te stellen criteria. 

 

2. Ook leesbaarheid, stijl en helderheid van de formulering en argumentatie kunnen in de 

beoordeling worden betrokken.  

 

3. Als de jury unaniem van oordeel is dat de ingezonden scripties vanwege de onvoldoende 

kwaliteit niet voor een prijs in aanmerking komen, kan de jury besluiten geen scriptieprijs 

uit te reiken. 

 

 

Artikel 4 

Jury 

 

1. De jury wordt benoemd door het bestuur van de NOB en bestaat uit de voorzitter van de 

NOB en twee hoogleraren die worden benoemd voor een termijn van twee jaar. De 

hoogleraren fungeren elk een jaar als voorzitter van de jury.  

 

2. De jury kan bij de beoordeling van de scripties het advies inwinnen van deskundigen. 

 

3. Om de onafhankelijkheid van de jury te waarborgen, worden de door de jury te 

beoordelen exemplaren van de scripties ontdaan van de naam van de schrijver, de 

universiteit en voor zover nodig de naam van de beoordelende docent of hoogleraar. 

 

4. De jury beslist bij meerderheid van stemmen. De jury is geen verantwoording schuldig 

aan de NOB maar wordt geacht zich te houden aan het reglement. 

 

5. De beraadslagingen van de jury zijn geheim. De jury stelt een schriftelijk rapport op 

waarin de keuze van de winnaar wordt gemotiveerd. 

 

 

Artikel 5 

Inzending 

 

1. Scripties moeten voor 15 juni in viervoud (waarvan drie exemplaren geanonimiseerd) 

worden ingezonden naar: 

 

 de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs 

  t.a.v. de jury van de NOB/LOF-scriptieprijs 

  Postbus 2977 

  1000 CZ Amsterdam 
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2. De ingezonden scriptie dient te worden vergezeld van een verklaring waaruit blijkt dat de 

scriptie is beoordeeld met een acht of hoger. 

 

3. Van de ontvangst van de inzending krijgt de inzender een bevestiging toegestuurd.  

 

4. Ingezonden scripties worden niet geretourneerd. 

 

 

Artikel 6 

Prijs 

 

1. De NOB/LOF-scriptieprijs bestaat uit een bedrag van EUR 2.500,-- en een publicatie van 

de scriptie in de NOB/LOF-scriptiereeks.  

 

2. De jury kan ook eervolle vermeldingen toekennen. 

 

3. De scriptieprijs wordt uitgereikt tijdens het jaarlijkse NOB/LOF-congres. 

 

 

Artikel 7 

Slotbepalingen 

 

1. Deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van dit reglement en met de inhoud 

daarvan in te stemmen.  

 

2. Met uitzondering van het in het artikel 6 lid 3 bepaalde, houdt de inzending van de 

scriptie geen overdracht van het auteursrecht en/of enige met het auteursrecht 

samenhangende bevoegdheid in. 

 

3. De NOB verwerft door inzending van de scriptie het recht de toegezonden scriptie of een 

samenvatting daarvan te publiceren en in te zetten voor publicaties met vermelding van de 

bron. 

 

4. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de voorzitter van de jury. 

 

5. De NOB behoudt zich het recht voor dit reglement te wijzigen. 

 


