Reglement VIE-prijs

Artikel 1
De VIE-prijs is ingesteld door de Vereniging voor Intellectuele Eigendom (VIE), i.e. de Nederlandse
Groep van deiInternationale vereniging Association Internationale pour la Protection de la Propriété
Intellectuelle (AIPPI).
De VIE-prijs heeft tot doel het stimuleren van de studie naar en publiceren over aspecten van het
intellectuele eigendomsrecht.
Artikel 2
De prijs, groot € 2.500,-, wordt jaarlijks uitgereikt aan de door een jonge auteur opgestelde, beste
publicatie op het gebied van het intellectuele eigendoms- of het ongeoorloofde mededingingsrecht.
Artikel 3
Het bestuur van de VIE doet jaarlijks een oproep tot het inzenden van publicaties voor de VIE-prijs.
Voor de VIE-prijs komen in aanmerking publicaties die een wezenlijke en/of vernieuwende bijdrage
leveren aan de kennis en het begrip van het intellectuele eigendoms- of het ongeoorloofde
mededingingsrecht in Nederland, door een auteur die op het moment van publicatie niet ouder was
dan 35 jaar, in het Nederlands of Engels, die binnen vijftien maanden voorafgaand aan de uitreiking
van de prijs zijn gepubliceerd.
Proefschriften komen niet in aanmerking.
Het bestuur van de VIE kan in enig jaar besluiten de prijs toe te kennen aan de winnaar van een door
het bestuur uitgeschreven prijsvraag.
Artikel 4
Het bestuur van de VIE zal jaarlijks een jury samenstellen, die de publicaties zal beoordelen. De jury
van IE deskundigen bestaat uit tenminste drie leden, waarvan bij voorkeur één persoon uit de
rechterlijke macht, één uit de advocatuur of octrooigemachtigdenpraktijk en één uit de wetenschap
afkomstig is.
De jury zal aan het bestuur een voorstel doen ten aanzien van de winnaar van de prijs.
De prijs kan eventueel niet worden toegekend, indien geen van de inzendingen naar het oordeel van
de jury voor de prijs in aanmerking komt.
Artikel 5
Publicaties kunnen door auteurs zelf of door een derde worden ingediend. Daarnaast zullen het
bestuur van de VIE en de jury nagaan of zij publicaties kennen die voor nominatie in aanmerking
komen. Indien een publicatie door een derde, het bestuur of de jury wordt genomineerd, zal de jury de
betreffende auteur vragen of deze met de voordracht instemt.
Voordrachten dienen uiterlijk zes weken vóór de uitreiking schriftelijk of elektronisch bij het
secretariaat van de VIE te zijn ingediend, vergezeld van de desbetreffende publicatie en onder
vermelding van “VIE-prijs”.
Artikel 6
Mededinging naar de VIE-prijs brengt mee dat de deelnemer dit reglement aanvaardt en dat de VIE
en de AIPPI worden gemachtigd de winnende publicatie te reproduceren en te verspreiden in het
kader van publiciteit voor de VIE en haar activiteiten, één en ander voorzover zulks, gelet op rechten
van derden, mogelijk is.
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