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De jury, bestaande uit prof.dr. R.C. Tobler en dr. A. Cuyvers, geeft de volgende motivatie 
voor toekenning van de prijs: 
 
“Het was een moeilijke keuze tussen de twee voor dit onderzoekprogramma genomineerde 
artikelen, want beide artikelen, geschreven in het Engels en gepubliceerd in internationale 
toptijdschriften, beoordeelt de jury als zeer goed. De jury looft echter het artikel van Ilektra 
Antonaki in het bijzonder omwille van de vlotte, toegankelijke en mooie stijl waarmee ze een 
heel complex, actueel en politiek geladen thema in het Griekenland van vandaag, dat nog 
steeds kreunt onder de crisis, minutieus onderzocht en scherp geanalyseerd heeft.  
 
Het artikel is een annotatie van een arrest van het Europese Hof van Justitie over het 
onderwerp van collectief ontslag en de mogelijkheden van de EU lidstaten (hier: Griekse 
staat) om in tijden van crisis dergelijke ontslagen te beperken. Het is een politiek gevoelig 
onderwerp dat ingewikkelde juridische vragen opwerpt. In de woorden van Ilektra Antonaki 
omvat het arrest dan ook “a remarkably rich analysis which raises multiple legal questions”. 
Deze vraagstukken betreffen de interne markt en het feit dat deze soms met de sociale kant 
van het EU-recht en met name sociale grondrechten op gespannen voet staat. De analyse 
van dit moeilijke vraagstuk door Ilektra Antonaki is van een zeer hoog niveau. Zij omschrijft 
niet alleen wat tot nu toe de stand van zaken en het academische debat hierover was maar 
geeft ook haar mening over wat in het besproken arrest nieuw en opzienbarend is. Dit 
betreft ook ingewikkelde technische vraagstukken zoals bijvoorbeeld de relevantie van het 
EU Grondrechtenhandvest in een situatie waar het eigenlijk gaat over het recht van vestiging 
volgens art. 49 VWEU, en verder de relatie tussen verschillende grondrechten. En niet alleen 
dat, Ilektra Antonaki is ook in staat om het arrest van het Hof te plaatsen in de politieke 
context van Griekenland en de implementatie van het arrest aldaar. Dit voegt nog meer 
waarde toe aan een scherpe juridische analyse.” 
 
 
Leiden Law School, 12 januari 2018 


