
	

Reglement publicatie- en proefschriftprijs NVGd 

1. Er worden jaarlijks twee NVGd prijzen ter beschikking gesteld, een publicatie- en een 
proefschriftprijs. Beide prijzen worden aan een individueel persoon toegekend. De prijs 
dient persoonlijk in ontvangst te worden genomen tijdens de ledenvergadering of een 
congres van de NVGd. 

2. De publicatieprijs ter waarde van € 750 wordt toegekend aan een reeds gepubliceerd of 
geaccepteerd wetenschappelijk artikel onder eerste auteurschap. De inzending moet 
aansluiten bij de doelstellingen van de NVGd. 

3. De proefschriftprijs ter waarde van € 1000 wordt toegekend aan een succesvol 
verdedigd proefschrift. Ook deze inzending moet aansluiten bij de doelstelling van de 
NVGd. 

4. De promovendus dan wel eerste auteur is in Nederland of België werkzaam of is een 
Nederlands of Belgisch staatburger werkzaam in het buitenland. 

5. Aanvragen dienen voor 31 januari (bij voorkeur digitaal) te worden verzonden aan het 
verenigingssecretariaat (info@nvgd.nl). Een korte brief waarin wordt aangegeven voor 
welke prijs de inzending is bedoeld en waarin de persoonlijke/contactgegevens staan 
vermeld, is noodzakelijk. 

6. Kandidaten kunnen zichzelf aanmelden maar kunnen ook door een derde worden 
voorgedragen. Indien het laatste van toepassing is dient wel de relatie tussen de beide 
te worden aangegeven. 

7. Kandidaten geven toestemming tot openbaarmaking van de publicatie of de 
samenvatting van het proefschrift op de website of in het Nieuwsblad van de NVGd. 

8. Het bestuur van de NVGd zal een Commissie Publicatieprijzen instellen. Het betreft een 
bestuurscommissie die deels uit personen van buiten de vereniging kan bestaan. 

9. Bestuursleden en leden van de Commissie Publicatieprijzen zijn uitgesloten van 
deelname. Mocht een lid van de Commissie Publicatieprijzen (in)direct betrokken zijn 
bij de inzending van een bepaalde onderzoeker dan zal de voorzitter van de NVGd of 
een lid van de Commissie Kwaliteit, Opleiding en Wetenschap deze inzending inclusief 
de andere inzendingen voor dezelfde prijs beoordelen in plaats van het desbetreffende 
lid van de Commissie Publicatieprijzen. 

10. Indien de Commissie Publicatieprijzen van mening is dat geen van de inzendingen van 
voldoende wetenschappelijk niveau is, kan de commissie besluiten dat één of beide 
NVGd wetenschapsprijzen niet wordt/worden uitgereikt. 

11. Beide prijzen kunnen ieder slechts één keer aan dezelfde persoon worden toegekend, 
met andere woorden een persoon kan slechts één keer een bepaalde categorie winnen. 
Per jaar kan een persoon meedingen naar de prijs van een categorie. 

12. Zodra de naam van de winnaar bekend is, wordt dit besluit zo spoedig mogelijk ter 
kennisname aan de desbetreffende persoon gebracht. De prijswinnaar wordt 
vervolgens uitgenodigd om aanwezig te zijn op de bijeenkomst zoals genoemd onder 1. 
om de prijs onder voorlezing van de motivatie van de beoordelaars, in ontvangst te 
nemen. 

13. In gevallen waar dit reglement niet voorziet beslist de Commissie Publicatieprijzen. 


