Algemeen reglement
Artikel 1. De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten
aanvaardt de schenking van 495 EUR (twintigduizend frank), zijnde het saldo van de
fondsen samengebracht bij de Paul van Oyehuldiging in 1956, en haar onvoorwaardelijk
aangeboden door het Koninklijk Natuurwetenschappelijk Genootschap Dodonea te Gent.
Dit bedrag kan aangevuld worden.
Artikel 2. Ter gelegenheid van bovenvermelde schenking wordt een Paul van Oyefonds
gesticht ter bevordering van de biologische wetenschappen. De inkomsten van het fonds
worden besteed voor het verlenen van een Paul van Oyeprijs en een Paul van
Oyepenning. Zij kunnen daarenboven aangewend worden voor het behartigen van
onderzoek op ondervermelde gebieden.
Artikel 3a. De prijs wordt toegekend aan oorspronkelijk onuitgegeven werk in de orde
van voorkeur met betrekking tot:
 veldwerk op het gebied der hydrobiologie in de breedste zin van het woord;
 systematiek der protisten of der evertebraten;
 biogeografie;
 algemene biologie.
Artikel 3b. De penning wordt verleend voor belangrijke en voortreffelijke werken of het
gehele oeuvre van bekende vorsers op en in de orde van voorkeur der onder artikel 3a
genoemde gebieden.
Artikel 4. De toekenning van de prijs en de penning geschiedt door de Klasse der
Natuurwetenschappen op voorstel van een bestendige commissie van ten minste vijf en
ten hoogste zeven leden door haar aangesteld.
Artikel 5. De samenstelling van de bestendige commissie zal elk jaar in het Jaarboek
verschijnen.
Artikel 6. Onvoorziene gevallen aangaande de prijs en de penning worden door de Klasse
der Natuurwetenschappen geregeld op voorstel van de bovenvermelde bestendige
commissie.
Artikel 7. Onvoorziene gevallen betreffende het fonds worden door de Raad van Bestuur
van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten
geregeld.

Uitvoeringsreglement
Artikel 1. De Paul van Oyeprijs is bestemd om oorspronkelijk onuitgegeven werk te
bekronen in voorkeurorde over:
 veldwerk op het gebied der hydrobiologie in de breedste zin van het woord;
 systematiek der protisten of der evertebraten;
 biogeografie;
 algemene biologie.
Artikel 2. Het bedrag van de prijs wordt bepaald rekening houdend met het bedrag van
de interesten van het kapitaal, nadat 25 % van deze interesten werden afgehouden en
bij het kapitaal gevoegd.

Artikel 3. De verlening kan geschieden, om de twee jaar, voor een onuitgegeven werk of
een reeks werken, voltooid, tijdens de periode sinds de laatste toekenning ongeacht de
nationaliteit van de auteur. Het dient in het Nederlands opgesteld.
Artikel 4. De penning is een medaille van edel metaal en wordt, op voorstel van de
bestendige commissie, door de Klasse der Natuurwetenschappen toegekend aan een
verdienstelijk auteur. De Klasse der Natuurwetenschappen kan daarenboven één van de
bestuursleden van het Koninklijk Natuurwetenschappelijk Genootschap Dodonea aan de
commissie toevoegen. De jury mag alleen beraadslagen indien tenminste drie leden
aanwezig zijn. Onthouding is niet toegestaan.
Artikel 5. De bestendige commissie zal ieder jaar in de maand oktober haar voorstel aan
de Klasse der Natuurwetenschappen mededelen.
Artikel 6. De aangeboden werken moeten uiterlijk op 30 april (*), in drievoud, bij de vast
secretaris van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en
Kunsten, Paleis der Academiën, Hertogsstraat 1, 1000 Brussel worden ingediend, met de
vermelding: "voor de Paul van Oyeprijs".
Artikel 7. De schrijver mag ongenoemd blijven en zijn werk van een spreuk voorzien,
mits toevoeging van zijn naam en adres onder gesloten omslag.
Artikel 8. Reeds bekroonde werken komen niet in aanmerking.
Artikel 9. De Klasse beslist over het al of niet publiceren van het bekroond werk, op
voorstel van de bestendige commissie.
Artikel 10. Indien sinds de laatste toekenning van de prijs meer dan vijf jaar verlopen
zijn, zullen de interesten van drie jaar bij het kapitaal worden gevoegd. Een deel van de
interest kan aangewend worden tot steun - onder welke vorm ook - van
wetenschappelijk onderzoek op bovenvermelde gebieden, met voorkeur volgens de
opgegeven rangorde.
Artikel 11. Onvoorziene gevallen met betrekking tot de prijs en de penning worden, na
verslag van de bestendige commissie, door de Klasse der Natuurwetenschappen
geregeld.
Artikel 12. Voor onvoorziene gevallen met betrekking tot het fonds is de Raad van
Bestuur van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en
Kunsten bevoegd.

(*) Beslissing Raad van Bestuur van 6 september 1991.

