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Art. 1: De Vlaamse Wetenschappelijke Stichting kent een driejaarlijkse wetenschappelijke 
prijs voor de humane wetenschappen toe ten bedrage van 10.000 Euro. In de 
tussenliggende jaren wordt de prijs respectievelijk toegekend voor de exacte en voor de 
biomedische wetenschappen. 
 
Art. 2: Naast de gebruikelijke wetenschappelijke criteria zal voorrang gegeven worden aan 
een werk dat een duidelijke versterking kan betekenen voor de wetenschappelijke, 
maatschappelijke of culturele positie van Vlaanderen in de wereld.  
 
Art. 3: De ingediende werken dienen een originele wetenschappelijke bijdrage te vormen, 
gepubliceerd hetzij onder de vorm van een monografie of proefschrift, hetzij door middel 
van één of meerdere artikelen in wetenschappelijke tijdschriften. Bij artikelen met meer dan 
één auteur dient een - door de coauteur(s) mede ondertekende - verklaring gevoegd te 
worden over de aard en de omvang van de bijdrage van de kandidaat tot deze publicatie. De 
werken mogen nog niet bekroond zijn met een prijs van vergelijkbare omvang. 
 
Art.4: De kandidaten dienen houder te zijn van het diploma van Doctor, afgeleverd op basis 
van een proefschrift door een Vlaamse Universiteit; zij mogen maximaal 40 jaar oud zijn op 
1 januari van het jaar waarin de prijs wordt toegekend.  
 
Art. 5: De kandidaturen moeten door middel van het daartoe bestemde formulier ingediend 
worden. Tien exemplaren of kopieën van de in Art. 3 vernoemde publicaties dienen 
toegevoegd te worden aan het dossier, alsmede tien exemplaren van het curriculum vitae 
van de kandida(a)t(e). 
 
Art. 6: De prijs wordt toegekend door de Vlaamse Wetenschappelijke Stichting op voorstel 
van een jury die wordt samengeroepen door de Koninklijke Vlaamse Academie van België 
voor Wetenschappen en Kunsten. De jury bestaat uit 10 leden, 5 aangeduid door deze 
Academie en 5 leden aangeduid door de Raad van Bestuur van de Stichting. De jury mag bij 
haar beslissing rekening houden met alle elementen uit het wetenschappelijke dossier van 
de kandidaten. 
 
Art. 7: De prijs kan niet gesplitst worden. Indien de jury oordeelt dat geen enkele van de 
ingediende kandidaturen in aanmerking komt, dan wordt de prijs niet toegekend. In dit 
geval wordt het bedrag toegevoegd aan het kapitaal van de Vlaamse Wetenschappelijke 
Stichting. 
 
Art. 8: De uitreiking van de prijs zal plaatshebben in het Paleis der Academiën te Brussel 
gedurende een gezamenlijke plechtige zitting van de Vlaamse Wetenschappelijke Stichting 
en de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.  
 
Art. 9 Voor de Prijs van de Vlaamse Wetenschappelijke Stichting voor de Humane 
Wetenschappen 2007 dienen de kandidaturen uiterlijk op 29 DECEMBER 2007 toe te komen 
op het secretariaat van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en 
Kunsten – Paleis der Academiën - Hertogsstraat 1 – 1000 Brussel. 
 
 
 
 



Art. 10: Inlichtingen en inschrijvingsformulieren kunnen bekomen worden op het 
secretariaat van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en 
Kunsten: e-mail: wannes.heirbaut@kvab.be – tel: 02 550 23 17 – 
http://www.kvab.be/downloads/Kandidaatstelling_VWS_2008.doc 
 


