Vooraleer de uitslag bekend te maken, wil de jury in het algemeen het volgende opmerken.
Alle inzenders hebben zich van hun beste kant laten zien. Zij hebben allen veel werk gemaakt
van hun inzending, hetgeen ertoe heeft geleid dat sommige van de inzendingen als interessant
tot zeer interessant mogen worden gekenmerkt. De verenigingsprijs heeft kennelijk
aantrekkingskracht voor jonge publicisten, voor jonge mensen die bereid zijn hun nek uit te
steken over een voorwaar niet zo eenvoudig opstelthema. Dat daarbij eenieder heeft
gepresteerd volgens de stand van de eigen ontwikkeling en ervaring met het schrijven van een
essay, spreekt uiteraard voor zich. Maar binnen die verschillen heeft iedere auteur een mooie
prestatie geleverd. Zo was de jury het er bijvoorbeeld over eens, dat de inzending van
Nehemia Aipassa het opgelegde thema op zeer originele wijze had benaderd. Deze inzending
zou daarom, als dat binnen de structuur van de prijs ligt, best een eervolle vermelding waard
zijn.
De winnares van de VvM scriptieprijs 2010 krachtens het unanieme oordeel van de Jury
is evenwel Saskia Lavrijssen.
Daarover kort het volgende.
1. De inzending geeft goed en kernachtig weer waarom het opgelegde thema juist nu weer
(opnieuw) zo in de belangstelling staat en waarom eigenlijk haast moet worden gemaakt met
het komen tot een oplossing van de voortdurende discussie rond het thema van de manier van
borgen van de niet-economische belangen in het mededingingsrecht.
2. Lavrijssen geeft blijk van een goede inschatting van de tegenstelling tussen de competition
interests en de non-competition interests, waarbij de jury zich graag zal laten leiden door deze
innoverende terminologie.
3. Lavrijssen laat een gedegen kennis zien van zowel de juridische als de economische theorie
en de tegenstellingen in de discussie over het opgelegde onderwerp. Daarbij is goed gebruik
gemaakt van de bestaande juridische en economische literatuur.
4. De inzending spreidt een volwassen manier van schrijven en formuleren ten toon in,
bovendien, een meer dan goed Engels. Het essay biedt stellig toegevoegde waarde in de
discussie over het opgelegde onderwerp en verdient het op korte termijn ergens een goede
plek voor publicatie te vinden.

