For English: see below.
Proefschriftprijs 2017-2018
In 2018 zal de KNCV Proefschriftprijs uitgereikt worden aan diegene (man of vrouw), die in
de periode juli 2016 - juni 2018 uitmuntend milieu(geo)chemisch, milieutoxicologisch of
milieutechnologisch onderzoek heeft verricht.
De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van 1500 euro, ter beschikking gesteld
door het bestuur van de KNCV en het bestuur van de sectie Milieuchemie en –toxicologie
(MCT). De prijs is bedoeld voor de auteur van het beste proefschrift of van andere
wetenschappelijke publicaties (of serie daarvan), die bijvoorbeeld bewerkt zijn binnen een
industriële of institutionele context en van vergelijkbaar belang zijn als een proefschrift.
Reglement
1. De toekenning van de proefschriftprijs geschiedt door de selectiecommissie, die
aangesteld wordt op verzoek van de sectie MCT.
2. Om in aanmerking te komen voor de prijs, moet de kandidaat zijn/haar onderzoek
hebben verricht binnen het vakgebied van de (geo)chemie, toxicologie en/of chemische
technologie, teneinde een bijdrage te leveren aan een beter begrip van de processen die
zich afspelen in het milieu en/of bijdragen aan duurzame oplossingen voor
milieuvraagstukken. Andere eisen zijn dat de kandidaat getoond moet hebben te
beschikken over:
a. grote bekwaamheden als milieu(geo)chemisch, danwel milieutoxicologisch of
milieutechnologisch onderzoeker, in de zin van zowel experimentele
vaardigheden als theorie-vormende capaciteiten;
b. wetenschappelijke originaliteit/creativiteit;
c. wetenschappelijke productiviteit;
d. het vermogen om de onderzoeksresultaten toegankelijk te maken voor nietvakgenoten.
3. Uit de ingezonden proefschriften worden zes genomineerd door een
voorselectiecommissie. De genomineerde proefschriften worden voorgelegd aan de
proefschriftcommissie. De proefschriftcommissie brengt haar advies schriftelijk uit aan
het bestuur van de sectie MCT.
4. De (voor)selectiecommissie zal bij haar werk geheimhouding in acht nemen, waar het
betreft de namen/titels van de kandidaten/proefschriften.
5. De uitreiking van de prijs geschiedt tijdens het MilieuChemTox 2018 symposium op 24
januari 2019. Met het laureaat wordt een oorkonde en een geldbedrag van 1500 euro
overhandigd. De voorzitter van de proefschriftprijscommissie spreekt het laureaat uit.
6. De prijs wordt uitgereikt in persona. Alleen onder zeer bijzondere condities kan de prijs
door iemand anders in ontvangst genomen worden.
7. Alle zes genomineerde kandidaten worden uitgenodigd en na afloop van de
middagbijeenkomst wordt bekendgemaakt wie de prijs gewonnen heeft.
8. De proefschriftprijscommissie bestaat uit de voorzitter en vijf tot zes leden die actief
werkzaam zijn binnen de verschillende vakgebieden.
9. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de sectie
MCT.

Thesis Award 2017-2018
In 2014, the KNCV Thesis Award will be awarded to the person (man or woman) who
performed excellent environment ( geo ) chemical, ecotoxicological or environmental
technology research in the period of July 2016 - June 2018.
The award consists of a certificate and a cash prize of 1,500 euros, made available by the
Board of the KNCV and the board of the Environmental Chemistry and Toxicology section
(MCT). The award is given to the author of the best thesis or other scientific publications (or
series thereof), for example, are processed in an industrial or institutional context and of
similar importance as a dissertation.
Regulations
1. The award of the prize dissertation is made by the selection committee , which is
appointed at the request of the MCT section.
2. To be eligible for the prize, the candidate must have his / her have been doing research
in the field of (geo) chemistry, toxicology and / or chemical engineering, in order to
contribute to a better understanding of the processes involved environmental and / or
contribute to sustainable solutions for environmental issues. Other requirements are that
the candidate must have to have shown:
a. great aptitudes environment (geo) chemical, toxicological or environmental Be it
environmental technology researcher, in the sense of both experimental and theoretical
skills -forming capacities;
b. scientific originality / creativity;
c. scientific productivity;
d. the ability to research to non-specialists accessible
3. From the submitted theses six are nominated by a selection committee. The nominated
theses submitted to the dissertation committee. The dissertation committee shall give its
opinion in writing to the board of the MCT section.
4. The (pre ) selection committee will base its work taking secrecy, as regards the names /
titles of the candidates / dissertations.
5. The award ceremony takes place during MilieuChemTox 2018 symposium on January
24, 2019. The winner will be a certificate and a cash prize of 1,500 euros handed. The
chairman of the dissertation prize committee speaks laureate.
6. The prize is awarded in persona. Only under very special conditions, the price can be
accepted by someone else.
7. All six shortlisted candidates will be invited and after the afternoon session will be
announced who has won.
8. The dissertation prize committee consists of the chairman and five to six members who
are actively working in the different fields.
9. In all cases where the Regulations do not provide the administration of MCT section will
decide.

