
Beleidsregels van de Kansspelautoriteit omtrent de Kansspelautoriteit Scriptieprijs 
(Reglement Kansspelautoriteit Scriptieprijs) 

 

Artikel 1 Instelling Kansspelautoriteit Scriptieprijs 

1. Ter onderscheiding van schrijvers van essays over kansspelen schrijft de Kansspelautoriteit 
periodiek een essaywedstrijd uit die de naam draagt: Kansspelautoriteit Scriptieprijs. 

2. Aan de essaywedstrijd zijn prijzen verbonden, die door de Raad van Bestuur van de 
Kansspelautoriteit kunnen worden toegekend. 

Artikel 2 Voorwaarden essay 

1. Het essay dient een onderwerp te behandelen dat behoort tot het beleidsterrein van de 
Kansspelautoriteit. 

2. Het essay dient te zijn geschreven door de deelnemer zelf. Bij gebruikmaking van bronnen is 
bronvermelding verplicht. 

3. Het essay dient te zijn gesteld in de Nederlandse of Engelse taal. 

4. Het essay bestaat uit minimaal 10 pagina’s en maximaal 80 pagina’s. 

5. Het essay moet zowel op papier (A4-formaat) als digitaal (per e-mail) worden ingeleverd en 
bevat tevens het curriculum vitae en een pasfoto van de deelnemer. 

6. Het essay moet zijn voorzien van eindcijfer acht of hoger. 

7. Onder een essay wordt mede begrepen een afstudeerscriptie van studenten in de bachelor- of 
masterfase van het hoger onderwijs. 

Artikel 3 Voorwaarden deelname 

1. Deelneming aan de Kansspelautoriteit Scriptieprijs is uitsluitend mogelijk voor: 

a. studenten die een opleiding volgen in de bachelor- of masterfase van het hoger onderwijs; 

b. personen die bij aanvang van het kalenderjaar waarin de Kansspelautoriteit Scriptieprijs wordt 
uitgeschreven niet langer dan twee jaar geleden een studie in de bachelor- of masterfase hebben 
afgerond. 

2. Medewerkers, trainees en stagiaires van de Kansspelautoriteit zijn toegelaten tot deelname aan 
de Kansspelautoriteit Scriptieprijs, mits zij kunnen aantonen dat zij het essay hebben geschreven 
voordat zij in dienst traden van de Kansspelautoriteit. 

3. Medewerkers, trainees en stagiaires van de Kansspelautoriteit die het essay hebben geschreven 
terwijl zij in dienst waren van de Kansspelautoriteit, en/of bloed- en aanverwanten van juryleden zijn 
onder de beperkende voorwaarden van lid 4 toegelaten tot de Kansspelautoriteit Scriptieprijs. 

4. Juryleden die op enigerlei wijze betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van het essay 
(bijvoorbeeld via directe of indirecte begeleiding, werkgeverschap of bloed- of aanverwantschap van 
de deelnemer) onthouden zich van stemming bij de jurering van de betreffende essays. 

 



Artikel 4 Inzendingsprocedure 

1. De uiterste inzenddatum van het essay zal op de internetsite van de Kansspelautoriteit worden 
gepubliceerd. 

2. Het essay dient, voorzien van (eind)cijfer, tijdig te worden gezonden naar het secretariaat van 
de Kansspelautoriteit Scriptieprijs, Kansspelautoriteit, Postbus 298, 2501 CG Den Haag. 

3. Het e-mailadres waarnaar de digitale versie van het essay dient te worden gezonden is 
ksp@kansspelautoriteit.nl. 

Artikel 5 De jury 

1. De Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit wint advies in over de toekenning van de prijs 
van een door haar te benoemen jury bestaande uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden. 

2. De jury wordt gekozen uit vertegenwoordigers van de politiek, toezichthouders, het 
bedrijfsleven en het hoger onderwijs. 

3. In de jury heeft in ieder geval zitting een lid van de Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit. 

4. De taak van de jury is het beoordelen van de ingezonden essays en het opstellen van een 
advies daarover voor de Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit. De jury zal de Raad van 
Bestuur haar advies doen toekomen, uiterlijk vier maanden na de uiterste inzenddatum van het 
essay. 

5. Elk lid van de jury heeft één stem. De jury beslist bij meerderheid van stemmen. Bij het staken 
der stemmen beslist de voorzitter. 

6. De leden van de jury worden voor onbepaalde tijd benoemd. Herbenoeming na ontheffing uit de 
functie is mogelijk. 

7. De Raad van Bestuur is bevoegd leden van de jury uit hun functie te ontheffen. 

Artikel 6 De Prijzen 

1. De prijs voor het beste essay van een masterstudent bestaat uit een trofee en een geldbedrag 
van € 2.500, zegge vijfentwintighonderd euro. 

2. De prijs voor het beste essay van een bachelorstudent bestaat uit een geldbedrag van € 1.500, 
zegge vijftienhonderd euro. 

3. De toekenning van één of meer in de leden 1 tot en met 2 genoemde prijzen kan achterwege 
blijven. 

Artikel 7 Uitreiking van de prijs 

1. De uitreiking van de prijs/prijzen geschiedt tijdens een speciaal daarvoor door de 
Kansspelautoriteit georganiseerde bijeenkomst. 

2. De namen van de winnaar(s) zullen op de intranet- en internetsite van de Kansspelautoriteit 
worden gepubliceerd. 

3. De foto’s van de prijsuitreiking zullen op de intranet- en internetsite van de Kansspelautoriteit 
worden gepubliceerd. 
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Artikel 8 Auteursrechten 

1. Door deelname aan de Kansspelautoriteit Scriptieprijs geeft een auteur van een essay de 
Kansspelautoriteit om niet toestemming om een samenvatting van en het juryrapport over zijn 
essay op de intranet- en de internetsite van de Kansspelautoriteit te plaatsen of anderszins te 
publiceren. Daarbij zal de naam van de deelnemer worden vermeld. 

2. Deelnemers aan de Kansspelautoriteit Scriptieprijs vrijwaren de Kansspelautoriteit in het kader 
van de Kansspelautoriteit Scriptieprijs voor aanspraken van derden ter zake van een eventuele 
door de deelnemers gepleegde inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die derden. 

Artikel 9 Overige bepalingen 

1. Deelnemers aan de Kansspelautoriteit Scriptieprijs stemmen in met de voorwaarden van dit 
reglement. 

2. De Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit kan nadere verplichtingen van administratieve 
aard opleggen. Deze zullen worden gepubliceerd op de internetsite van de Kansspelautoriteit. 

3. De ingezonden essays zullen niet aan de deelnemers worden teruggezonden. 

4. Over de uitslag en de beoordeling van de Kansspelautoriteit Scriptieprijs wordt niet 
gecorrespondeerd. 

5. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Raad van Bestuur van de 
Kansspelautoriteit. De Raad zal worden geadviseerd door de voorzitter van de jury. 

Artikel 10 Citeertitel 

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Reglement Kansspelautoriteit Scriptieprijs. 

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE KANSSPELAUTORITEIT, 

Namens deze, 

DE VOORZITTER, 

  



Toelichting 

De doelstelling van de Kansspelautoriteit Scriptieprijs is het stimuleren van nieuwe, 
oorspronkelijke ideeën op het beleidsterrein van de Kansspelautoriteit. De Kansspelautoriteit 
Scriptieprijs is een essaywedstrijd, die periodiek zal worden uitgeschreven. Gestreefd wordt naar 
een frequentie van eenmaal per jaar. 

De voorwaarden waaraan een essay dient te voldoen staan beschreven in artikel 2 van het 
reglement. In elk geval geldt dat het onderwerp van het essay moet behoren tot het beleidsterrein 
van de Kansspelautoriteit. Binnen dit kader is de keuze van onderwerp vrij. 

Het beleidsterrein van de Kansspelautoriteit heeft in de dagelijkse praktijk met name juridische, 
bestuurskundige, economische en toezichtaspecten. Dit laat onverlet dat ook invalshoeken vanuit 
de verslavingspreventie en -zorg, psychologie, criminologie, sociologie, geschiedenis, taalkunde, 
wiskunde of andere hier niet genoemde terreinen voor essays over kansspelen in aanmerking 
komen voor de Kansspelautoriteit Scriptieprijs. 

Studenten die een studie in het hoger onderwijs volgen, kunnen deelnemen aan de 
Kansspelautoriteit Scriptieprijs. Hieronder vallen ook buitenlandse studenten die in Nederland een 
opleiding in het hoger onderwijs volgen en Nederlandse studenten die in het buitenland studeren 
op vergelijkbaar niveau. Deelname staat eveneens open voor personen die bij aanvang van het 
jaar, waarin de Kansspelautoriteit Scriptieprijs wordt uitgeschreven niet langer dan twee jaar 
geleden hun studie hebben afgerond. 

De Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit benoemt een jury, die de ingezonden essays 
beoordeelt en die haar daarover adviseert. De Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit beslist 
over de toekenning van prijzen. De uitslag van de Kansspelautoriteit Scriptieprijs zal bekend 
worden gemaakt tijdens een speciaal daarvoor bij de Kansspelautoriteit georganiseerde 
bijeenkomst. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Ingezonden essays worden niet retour 
gezonden. 

Aan de Kansspelautoriteit Scriptieprijs zijn twee prijzen verbonden. De prijs voor het beste essay 
van een masterstudent bestaat uit een geldbedrag van €2.500. Aan de prijs voor het beste essay 
van een bachelorstudent is een geldbedrag van €1.500 verbonden. Er kan worden besloten één of 
meerdere prijzen niet uit te reiken. Deze situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen indien de 
kwaliteit van de ingezonden scripties te wensen overlaat. 

De auteur van een essay verleent door deelname aan de Kansspelautoriteit Scriptieprijs de 
Kansspelautoriteit toestemming om een samenvatting van en het juryrapport over zijn essay te 
publiceren. Voor het verlenen van deze niet-exclusieve licentie wordt geen vergoeding gegeven. 
Gelet op het bepaalde in artikel 8, lid 2 van het reglement is het van belang dat een deelnemer 
aan de Kansspelautoriteit Scriptieprijs nagaat of op het essay eventuele intellectuele 
eigendomsrechten rusten van derden, bijvoorbeeld van een werkgever. Het is de 
verantwoordelijkheid van de deelnemer om in voorkomende gevallen hierover nadere afspraken 
met die derden te maken. 


