Reglement Mr Eva Meillo prijs
artikel 1
Achtergrond van de prijs
1.1

Mr Eva Meillo was werkzaam bij het Openbaar Ministerie als officier van justitie. Een
noodlottig ongeval maakte op 30 november 2008 een einde aan haar leven. Eva Meillo
was er trots op deel uit te maken van het Openbaar Ministerie. Ze betreurde het dat
de berichtgeving over het werk van het Openbaar Ministerie in meerdere opzichten
beperkt was.

1.2

Ter nagedachtenis aan Eva Meillo heeft het bestuur van de Mr Eva Meillo Stichting de
Mr Eva Meillo prijs ingesteld en daarvoor de nodige middelen beschikbaar gesteld.

1.3

De prijs wordt in beginsel eens in de twee jaar uitgereikt aan een persoon of een groep
van personen die door middel van een van de onder artikel 2 genoemde uitingen heeft
laten zien een breed publiek objectief en informatief te hebben bericht over de maatschappelijke betekenis van het Openbaar Ministerie en zijn feitelijke functioneren. De
termijn van 2 jaar kan door het bestuur van de Stichting worden verlengd indien er
geen uitingen zijn van voldoende kwaliteit om door het Stichtingsbestuur te worden
genomineerd.

artikel 2
Voorwaarden voor deelname
2.1

Deelname staat open voor iedere persoon of groep van personen die objectief en informatief door middel van een journalistieke of populair wetenschappelijke publicatie
(boek, serie artikelen), televisiedocumentaire, telefilm, dramaserie of toneelstuk laat
zien wat de maatschappelijke betekenis is van het Openbaar Ministerie, hoe dit Openbaar Ministerie feitelijk functioneert en deze betekenis en dit functioneren van het
Openbaar Ministerie voor een breed publiek toegankelijk maakt.

2.2.

Inzending kan door een of meerdere personen geschieden.

2.3

Derden kunnen een kandidaat voor de prijs voorstellen of het Stichtingsbestuur attent
maken op een kandidaat.

2.4

Het Stichtingsbestuur kan ook zelfstandig kandidaten benaderen om zich aan te melden
voor de prijs.

2.5

Het Stichtingsbestuur beoordeelt de inzendingen en nomineert minimaal drie en maximaal 5 uitingen voor de prijs. De jury doet op basis van de nominaties een beargumenteerde voordracht voor de toekenning van de prijs aan het bestuur van de Mr Eva
Meillo Stichting.

2.6

In voorkomende gevallen kan de jury besluiten een voordracht te doen de prijs als
oeuvre-prijs toe te kennen.

2.7

Ten behoeve van de eerste prijsuitreiking komen voor inzending in aanmerking de
onder lid 1 genoemde uitingen die zijn gedaan sinds 30 november 2008 en die zijn ontvangen voor de sluitingsdatum voor inzending.

2.8

Ten behoeve van navolgende prijsuitreiking komen voor inzending in aanmerking de
onder lid 1 genoemde uitingen die zijn gedaan sinds de sluitingsdatum voor inzending
van de voorgaande prijsuitreiking en nieuwe sluitingsdatum.

2.9

Het Stichtingsbestuur stelt de sluitingsdatum voor de inzending vast.

artikel 3
Inzendingsvereisten
3.1

De uiting als genoemd onder artikel 2 onder 1 vindt plaats in de Nederlandse taal.

3.2

De inzending wordt in tweevoud gestuurd naar het secretariaat van de Mr Eva Meillo
Stichting, Postbus 14542, 1001 LA Amsterdam.

artikel 4
De jury
4.1

Het bestuur van de Mr Eva Meillo Stichting benoemt een onafhankelijke jury met als
opdracht het beoordelen van de genomineerde uitingen.

4.2
-

De jury bestaat uit minimaal drie leden en wordt voor het eerst gevormd door:
mevrouw Magda Berndsen, Tweede Kamerlid voor D66;
de heer prof. Mr. Paul Frielink, AG bij het Ressortsparket Arnhem en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht;
mevrouw Mr Laetitia Griffith, Lid van de Raad van State;
de heer Mr dr. Dirk van der Landen, strafrechtadvocaat, advocatenkantoor De Roos en
Pen, Amsterdam;
de heer Prof. dr. Paul Schnabel, directeur Sociaal en Cultureel Planbureau (voorzitter);
de heer Mr Leo de Wit, oud Hoofdofficier van Justitie.
De jury wordt ambtelijk ondersteund door :
de heer Mr dr. Edwin Mac Gillavry, Wetenschappelijk Bureau Openbaar Ministerie
(secretaris).

-

artikel 5
Beoordelingscriteria
5.1
-

De jury beoordeelt de genomineerdn uitingen primair op basis van:
verheldering van de inhoud en de organisatie van het werk van het OM;
verduidelijking van de maatschappelijke functie van het OM;
toegankelijkheid van de inhoud voor een breed publiek.

5.2

De jury zal de genomineerdn uitingen tevens beoordelen op het geheel van achterliggende idee en doelstelling van de Mr Eva Meillo Stichting, te weten een objectieve en
informatieve berichtgeving over het werk van het Openbaar Ministerie en een bevordering van een evenwichtige beeldvorming over het werk van het Openbaar Ministerie.

5.3

De jury doet een beargumenteerde voordracht voor de toekenning van de prijs aan het
bestuur van de Mr Eva Meillo Stichting.

artikel 6
De prijs en de uitreiking
6.1

Het bestuur van de Mr Eva Meillo Stichting neemt een besluit over het toekennen van
de prijs op basis van de voordracht van de jury;

6.2

De Mr Eva Meillo prijs bestaat uit een geldbedrag van euro 10.000 en wordt in beginsel eens in de twee jaar uitgereikt voor het eerst in 2012;

6.3

De Mr Eva Meillo prijs wordt uitgereikt tijdens de in dat jaar door de SSR (Studiecentrum Rechtspleging) georganiseerde Meillo-lezing;

6.3

De prijstoekenning wordt gepubliceerd op de site www.mrevameillostichting.nl van de
Mr Eva Meillo Stichting, het intranet van het Openbaar Ministeri), op OM.nl en op de
site van de SSR.

artikel 7
Slotbepalingen
7.1

Bezwaar op en correspondentie over de prijsuitreiking is niet mogelijk.

7.2

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Mr Eva
Meillo stichting na overleg met de voorzitter van de jury.

