
 

 

 
 

Juryreglement Brusseprijs 
 
1. Teneinde het belang van het journalistieke boek te benadrukken en de kwaliteit ervan te 

bevorderen heeft het bestuur van de Stichting Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten een 
jaarlijkse prijs voor het beste journalistieke boek ingesteld.  

2. Deze prijs zal worden toegekend aan degene van wiens hand naar het oordeel van de in te 
stellen jury in de voorgaande kalenderjaar het beste journalistieke boek is verschenen. 

3. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van € 10.000. 
4. Naar de prijs kunnen meedingen natuurlijke personen van wiens of wier hand een oorspronkelijk 

in de Nederlandse taal geschreven journalistiek boek ten behoeve van de Nederlandstalige markt 
is verschenen, in de periode waarover de prijs wordt toegekend.  

5. Onder journalistiek boek wordt verstaan een boek waarin met journalistieke middelen zoals 
bronnenonderzoek, interviews en waarnemingen ter plekke informatie wordt geboden over 
culturele, maatschappelijke of politieke onderwerpen, dat in journalistieke stijl is geschreven en 
qua invalshoek of benadering uitstijgt boven de reguliere en dagelijkse verslaggeving. Biografieën 
en andere historische boeken komen in aanmerking mits zij aan de voorgaande kenmerken van 
het journalistieke boek voldoen. Biografieën dienen bovendien personen te betreffen die een 
band met Nederland hebben of daarvoor anderszins betekenis hebben. Andere historische 
boeken dienen recente geschiedenis te betreffen met een betekenis voor het heden. 

6. Niet in aanmerking komen fictie, memoires of autobiografische boeken, verzamelbundels, 
jubileumboeken, gelegenheidsboeken of gedenkboeken, alsmede boeken die in het bijzonder zijn 
gericht op voorlichting, educatie of hulpverlening. Ook (al dan niet verbeterde of gewijzigde) 
herdrukken komen niet in aanmerking.  

7. De jury bepaalt of een inzending voldoet aan de in dit reglement neergelegde criteria. 
8. Om voor de prijs in aanmerking te komen moet het werk in drievoud zijn ingezonden aan het 

Fonds BJP onder vermelding ‘Brusseprijs’ en de periode waarover de prijs wordt toegekend. 
Inzending kan geschieden door de auteur zelf en door zijn of haar uitgever. Daarnaast kunnen 
ook anderen de jury attent maken op in aanmerking komende werken, onder de verplichting om 
de auteur en de uitgever daarvan op de hoogte te stellen. Uitgever en/of auteur zal in dat geval 
worden verzocht drie exemplaren aan het Fonds BJP te doen toekomen. 

9. Elk jaar zal het Fonds BJP de inzendtermijn en het inzendadres bekendmaken.  
10. Over de toekenning van de prijs beslist een jury van drie leden, die voor één periode worden 

benoemd. 
11. Het bestuur van het Fonds BJP benoemt de leden van de jury en de juryvoorzitter. Het kan aan 

deze jury een secretaris toevoegen. Aan de juryleden en aan de secretaris kan een vergoeding 
worden toegekend. De leden van de jury en de secretaris kunnen niet voor de prijs in aanmerking 
komen. 

12. Tegen de beslissing van de jury kan geen beroep worden ingesteld. 
13. De jury bepaalt zelf haar werkwijze.  
14. De jury brengt van haar overwegingen rapport uit aan het bestuur van het Fonds BJP vóór of op 

een door dit bestuur vast te stellen tijdstip. De jury mag in haar rapport ten hoogste drie eervolle 
vermeldingen noemen. 

15. De uitreiking van de prijs geschiedt tijdens een openbare bijeenkomst, te organiseren door het 
bestuur van het Fonds BJP, door de voorzitter van de jury nadat deze het juryrapport heeft 
voorgedragen.  

16. Dit reglement is openbaar en zal aan eenieder die daarom vraagt ter beschikking te worden  
gesteld. 


