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Artikel 1.

De Johan de Witt prijs

1.1

De Johan de Witt prijs is door de vereniging Actuarieel Genootschap (“AG”)
ingesteld om het onderzoek en/of de praktische toepassing binnen de
actuariële wetenschap en/of de actuariële beroepsuitoefening en/of haar
grensgebieden in Nederland te stimuleren.

1.2

De uitreiking van de Johan de Witt prijs vindt jaarlijks plaats, tenzij het AG
anders besluit.

1.3

Om voor de Johan de Witt prijs in aanmerking te kunnen komen, dient te
worden voldaan aan de voorwaarden van dit deelnamereglement.

Artikel 2.

Categorieën

2.1

Het AG kent de Johan de Witt prijs in twee categorieën toe:
-

wetenschappelijke en/of praktisch toepasbare publicaties;

-

wetenschappelijke scripties voor de opleiding actuariële wetenschap of
een aanpalende en/of vergelijkbare kwantitatieve opleiding.

Onder scriptie wordt tevens verstaan: anders aangeduide maar daaraan
gelijk te stellen werkstukken die zijn vervaardigd in het kader van een Hboof universitaire opleiding.
Artikel 3.

Prijzen
De prijs voor beide categorieën bestaat uit een oorkonde en een bruto
geldbedrag van:
(a)

TIENDUIZEND EURO (€ 10.000) voor een wetenschappelijke en/of
praktisch toepasbare publicatie;

(b)

VIJFDUIZEND EURO (€ 5.000) voor een wetenschappelijke scriptie.

Artikel 4.

Deelnemers

4.1

Iedereen kan deelnemen aan de Johan de Witt prijs, met uitzondering van de
hierna in 4.3 en 4.4 bedoelde personen.

4.2

Uit de volgende doelgroepen wordt het merendeel van de inzendingen
verwacht:
-

Leden van het AG

-

Geaffilieerde van het AG

-

Gepensioneerde leden van het AG

-

Studenten aan het AI

-

Studenten Bachelor of Science of Master of Science in Actuariële

Wetenschappen of aanpalende disciplines
-

Studenten HBO

-

Niet leden werkzaam in het actuariële werkveld (waaronder onder andere
stakeholders)

4.3

Juryleden, bestuursleden en medewerkers van het AG en het Actuarieel
Instituut, alsmede hun bloed- en aanverwanten tot in de eerste graad, zijn
van deelname aan de Johan de Witt prijs uitgesloten.

4.4

Meerdere inzendingen per persoon zijn toegestaan, met een maximum van
drie inzendingen per persoon.

4.5

Ook (meervoudige) voormalige winnaars mogen inzenden.

Artikel 5.

Criteria inzendingen

5.1

In aanmerking voor de Johan de Witt prijs komen scripties en publicaties
(artikel, essay, model, toepassing) waarin één of meerdere aspecten van het
actuariaat in Nederland wordt behandeld. Scripties en publicaties, waarin een
verband wordt gelegd tussen de internationale ontwikkelingen of
ontwikkelingen tussen aangrenzende wetenschappen en de ontwikkelingen
binnen het actuariaat (wetenschappelijk en/of toepassing) in Nederland
komen eveneens in aanmerking voor de prijs.

5.2

De scriptie of publicatie dient te bestaan uit een theoretische benadering
en/of uit empirisch onderzoek. Ze moet een reële bijdrage leveren aan de
ontwikkeling van het actuariële werkterrein.

5.3

De scriptie of publicatie mag maximaal 50 pagina’s, exclusief bijlagen,
beslaan.

5.4

De scriptie dient te zijn uitgevoerd als afstudeerwerkstuk / thesis aan een
erkende Nederlandse of Belgische universiteit en/of HBO-instelling.

5.5

Het werk (publicatie of scriptie) mag op de uiterste datum van inzending
maximaal 1 jaar oud zijn.

5.6

Het werk moet in de Nederlandse of de Engelse taal worden ingezonden.

5.7

De inzending moet voorzien zijn van een samenvatting van de scriptie of
publicatie van maximaal 2 A4 pagina’s en moet als zelfstandig document
leesbaar zijn.

5.8

Het werk dient voor de sluitingsdatum door het AG te zijn ontvangen.

5.9

Indien geen van de inzendingen aan de gestelde criteria voldoet en indien er
naar het oordeel van de Jury onvoldoende inzendingen zijn, kan de Jury
besluiten geen prijs voor de betreffende categorie uit te reiken.

Artikel 6.

Inzending

6.1

Inzendingen dienen voor de sluitingsdatum inclusief een samenvatting en

een volledig ingevuld deelnameformulier o.v.v. “inzending Johan de Witt
prijs” per e-mail (johandewittprijs@ag-ai.nl) en in enkelvoud per post en aan
het secretariaat van de Johan de Witt prijs te worden gezonden:

Secretariaat Johan de Witt prijs
t.a.v. afdeling PA&PR van het AG&AI
Postbus 2433
3500 GK Utrecht
6.2

Deelnemers voor de scriptieprijs worden uitgenodigd om door hun
wetenschappelijke scriptiebegeleider een aanbeveling te laten schrijven en
dit mee te sturen. De scriptiebegeleiders kunnen bij voorkeur gebruik maken
van het beoordelingsformulier voor scripties, te vinden op www.ag-ai.nl –
Johan de Witt prijs. Op dit formulier kunnen scriptiebegeleiders hun
beoordeling van de scriptie kenbaar maken. Door het aanleveren van een
aanbeveling stemt de scriptiebegeleider er mee in dat de jury eventueel
contact kan opnemen om aanvullende vragen te stellen.

6.3

Deelnemers ontvangen na inzending een ontvangstbevestiging.

Artikel 7.

Criteria voor beoordeling
Bij beoordeling van de inzendingen worden ten minste de volgende drie
criteria in acht genomen:
-

Wetenschappelijk gehalte, tot uitdrukking komend in originaliteit, bijdrage aan het
wetenschappelijk fonds van kennis over het onderwerp, zorgvuldige wetenschappelijke
onderbouwing

(methodologie),

kennis

van

de

relevante

literatuur

en

verantwoord

bronnengebruik.
-

Relevantie, opgevat als de mate waarin het werkstuk nieuw licht werpt op bredere
ontwikkelingen of praktische toepassing binnen het actuariaat en/of de omringende
samenleving.

-

Stilistische kwaliteit, tot uitdrukking komend in een correct en levendig taalgebruik,
een boeiende behandeling van het onderwerp en een evenwichtige opbouw van het geheel.

Artikel 8.

Jury

8.1

Toekenning van prijzen vindt plaats door een jury die wordt benoemd door
het AG (“Jury”).

8.2

Het oordeel van de Jury is bindend. Over dat oordeel, noch over de
samenstelling van de Jury kan worden gereclameerd.

Artikel 9.

Prijsuitreiking

9.1

De uitreiking van de Johan de Witt prijs vindt publiekelijk plaats tijdens een
door het AG te organiseren bijeenkomst in het Johan de Witt huis of een
andere door het AG te bepalen locatie.

9.2

De beide winnaars houden tijdens de bijeenkomst een referaat over zijn/haar
bekroonde werk. Door deelname aan de Johan de Witt prijs verbinden de
winnaars zich om dit referaat te houden.

Artikel 10. Geschillen
Alle eventuele geschillen worden door de Jury beslecht.
Artikel 11. Slotbepalingen
11.1

Deelnemers worden geacht de inhoud van dit deelnamereglement te kennen
en daarmee akkoord te gaan.

11.2

In gevallen waarin dit deelnamereglement niet voorziet beslist de Jury.

11.3

Wijziging van dit deelnamereglement geschiedt door het bestuur van het AG.

Vastgesteld te Utrecht op 29 november 2012

