
‘Reglement SABIN Prijs’
Bedrag: 10 000 €

Art. 1: De prijs wordt voor de zevende keer toegekend ter bekroning van een originele studie over vaccins of 
vaccinatie tegen infectieziekten bij de mens. De wetenschappelijke studie mag handelen over basisresearch 
in verband met immunisatie, ontwikkeling van nieuwe en verbeterde vaccins, epidemiologische studies, 
sociologische studies en gezondheidseconomische studies in verband met vaccinaties, organisatie van 
lokale en nationale vaccinatieprogramma’s.

Art. 2: De prijs kan toegekend worden aan de instelling van een wetenschappelijk onderzoeker van Belgische 
of Luxemburgse nationaliteit of van buitenlandse nationaliteit, maar die sedert minstens drie jaar in 
België of in het Groothertogdom Luxemburg verblijft en verbonden is aan een Belgisch of Luxemburgs 
onderzoeksinstituut. De gelden verbonden aan de prijs zullen worden overgemaakt aan het instituut 
waaraan het individu verbonden is.

Art. 3: De prijs zal worden aangekondigd in de gespecialiseerde Belgische pers en via affiches in de universiteiten 
en de ziekenhuizen.

Art. 4: Enkel werk dat is gepubliceerd of waarvan de publicatie is aanvaard, komt in aanmerking voor de 
prijs.  Het werk mag niet ouder zijn dan 5 jaar op het ogenblik dat de inschrijvingen voor de prijs 
worden afgesloten.  De publicatiedatum van de studie geldt daarbij als criterium. Werken die reeds 
eerder bekroond werden met een universitaire graad of met een minstens gelijkwaardige nationale of 
internationale prijs, zullen niet worden weerhouden. Indien één van de kandidaten na het indienen van 
zijn werk een dergelijke prijs krijgt, wordt hij geacht de voorzitter van de jury van de SABIN Prijs hiervan 
op de hoogte te brengen.

Art. 5: Om in aanmerking te komen voor de prijs, moeten de kandidaten vóór 20 september 2013, het 
gepubliceerde werk in het Nederlands, Frans of Engels in tien kopieën, overmaken aan de jury op volgend 
adres:

 Prof. Yves Van Laethem, Voorzitter van de jury van de SABIN Prijs
 CHU Saint-Pierre
 Afdeling Infectieziekten
 Hoogstraat 322
 1000 Brussel
 Tel : +32(0)2 535 41 30

 Elk exemplaar van de inzendingen bevat het werk, een korte samenvatting van maximaal 2 pagina’s in 
het Engels, de titel van het werk, een CV en bibliografie van de auteur(s).  Een werk dat na 20 september 
2013 wordt ontvangen, komt niet in aanmerking voor de prijs.  De postdatum geldt als bewijs.

Art. 6: Een onafhankelijke jury beoordeelt de ingediende werken en kiest de laureaat. Deze jury, bestaande uit 
academische en medische deskundigen op het gebied van vaccinatie en afkomstig uit België of het 
Groothertogdom Luxemburg is samengesteld uit:

 - een voorzitter

 - juryleden aangesteld door de voorzitter.

Art. 7: De jury beslist soeverein bij eenvoudige meerderheid. De mededeling gebeurt uiterlijk 1 maand na afsluiting 
van de inschrijving. Indien de prijs niet toegekend wordt, kan de aan de gang zijnde periode met één of 
twee jaar verlengd worden. In dit geval neemt de daarop volgende periode van twee jaar aanvang bij 
de effectieve afsluiting van de vorige toekenningsperiode.

 Tegen de beslissing van de jury is geen beroep mogelijk.  Er wordt ook geen briefwisseling over gevoerd.

Art. 8: Het personeel van GlaxoSmithKline,  overheidsfunctionarissen alsook de laureaten van vorige SABIN Prijzen 
komen niet in aanmerking voor de SABIN Prijs. Indien een van de ingediende werken afkomstig is van een 
onderzoeker verbonden aan een onderzoeksinstituut waaraan één der juryleden is verbonden dan trekt 
dit jurylid zich terug en wordt zij/hij zo mogelijk vervangen.

Art. 9: De prijs wordt uitgereikt op een plechtige zitting door de voorzitter van de jury of zijn afgevaardigde en 
door de medisch directeur van GlaxoSmithKline Pharmaceuticals n.v. of zijn afgevaardigde.
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