
Reglement Sisyphusprijs SKEPP vzw 
 
Reglementversie: 18/12/2019 
Deze versie vervangt elke voorgaande versie. 
 
Dit reglement heeft tot doel de voorwaarden te bepalen voor de deelname aan een 
preliminaire test en een eindtest voor het verkrijgen van de Sisyphusprijs ter waarde van 
25.000 euro. 
 
Definities: 
 

• Paranormaal: met dit woord wordt aangegeven dat mensen beweren dat zij boven-
normale of bovennatuurlijke gaven hebben. Iemand met paranormale gaven zou 
over vermeende gaven beschikken om verschijnselen waar te nemen buiten de 
normale zintuigen zoals reuk, tastzin, zicht enz. Telepathie, telekinese, 
gedachtenlezen en het waarnemen van geesten of spoken, of praten met dode 
familieleden zijn bekende voorbeelden. 

• Claimer: de persoon die beweert over dergelijke paranormale gaven te beschikken. 

• Testprotocol: Het volgen van een methode en stappenplan om onder gecontroleerde 
omstandigheden na te gaan of de vermogens werkelijk kunnen bewezen worden. 

• Dagdeel: 3,5 uur wordt in dit reglement als een dagdeel beschouwd. 
 
Artikel 1 – prijs 
SKEPP is sinds 2002 principieel bereid in te gaan op een vraag tot onderzoek van een 
ernstige bewering over paranormale eigenschappen, die volgens de huidige stand van de 
wetenschappen onmogelijk zijn. Wie met succes twee testrondes doorloopt, krijgt het 
bedrag van 25.000 euro toegewezen . Dit bedrag werd door SKEPP geblokkeerd op een 
derdenrekening van een Belgische notaris. De prijs wordt slechts één keer uitgekeerd. Als 
een claimer geslaagd is in de finale test, dan worden alle andere kandidaturen en testen 
onmiddellijk gestopt en neemt de wedstrijd een einde. Het stopzetten van de kandidaturen 
en test kan geen aanleiding geven tot het betalen van een schadevergoeding. 
 
 
Artikel 2 – onderwerp 
Om deze prijs te kunnen winnen, dient de claimer te bewijzen dat hij/zij over paranormale 
gaven beschikt. Met andere woorden, de bewijslast voor de beweringen ligt bij de claimer. 
Dit dient te gebeuren in drie stappen: 

1. Een zelftest. 
2. Een preliminaire test of pré-test. 
3. Een eindtest onder strikt gecontroleerde omstandigheden. 

 
 
Artikel 3 – procedure en testmodaliteiten 

1. De claimer dient op voorhand dit reglement grondig te lezen. Nadien contacteert de 
claimer SKEPP schriftelijk (e-mail of brief). SKEPP vzw zal wellicht vragen ter 
verduidelijking stellen en nadien voorstellen om eerst een zelftest te doen thuis. Zij 
kan  de claimer adviseren over het te volgen protocol. Dit geeft  de claimer de kans 



een bekendmaking aan het publiek te besparen. Correspondentie over deze zelftest 
en de resultaten ervan zullen gebeuren zonder vermelding van  de naam van de 
claimer of enige andere identificatie. 

2. Indien de claimer verder wil gaan, dient hij/zij dit reglement te ondertekenen in twee 
exemplaren en samen met twee ingevulde en ondertekende exemplaren van het 
juiste aanmeldingsformulier bezorgen aan SKEPP vzw Firmin Lecharlierlaan, 44/B10 
1090 BRUSSEL. 

3. In het aanmeldingsformulier dient de claimer duidelijk en ondubbelzinnig verklaren 
over welke para- of supernormale vermogen hij/zij beschikt, hoe dit objectief en in 
bijzijn van derden kan vastgesteld worden en welke objectieve criteria hij/zij 
aanvaardt als geslaagd en niet geslaagd (bijv. 9 keer op 10 juist). 

4. Om frivole aanmeldingen te vermijden, moet er tevens een som van 50 € (vijftig 
euro) betaald worden op de rekening van SKEPP, IBAN BE06 0012 1684 7822. Dit 
bedrag zal volledig terugbetaald worden indien de pre-test met succes wordt 
volbracht. 

5. Na betaling van de som van 50 euro (zie hiervoor), dient de claimer een voorstel van 
testsprotocol in. 

6. Dit voorstel wordt door de door SKEPP vzw aangeduide SKEPP-leden geëvalueerd en 
waar nodig zal een tegenvoorstel worden overgemaakt aan de claimer.  

7. Indien beide partijen (de claimer en SKEPP vzw) het eens raken over het testprotocol 
voor de preliminaire test, zal een afspraak worden gemaakt voor de preliminaire 
proef. 

8. De preliminaire proef is aan volgende voorwaarden onderhevig: de preliminaire 
proef dient te kunnen worden uitgevoerd gedurende een tijdsbestek van maximaal 
twee dagdelen. De test moet kunnen bewezen worden zonder gebruik te maken van 
dure (> 5.000 euro) wetenschappelijke apparaten zoals meet- en 
registratietoestellen. Enkel SKEPP vzw is bevoegd voor de uiteindelijke selectie en 
aankoop of huur van de toestellen om elke vorm van manipulatie uit te sluiten. Van 
deze voorwaarden kan worden afgeweken zo de claimer de kostprijs voor de 
aankoop of de huur hiervoor zelf op voorhand heeft betaald met eigen middelen en 
deze aankoop en toestellen het goedkeuringsproces van SKEPP doorstaat. In dat 
geval moet het betalingsbewijs minstens 5 dagen voor de proef aan SKEPP vzw 
worden overgemaakt. Er dienen getuigen van beide partijen (claimer en SKEPP vzw) 
aanwezig te zijn.  

9. Tijdens de preliminaire proef wordt het protocol gevolgd, op straffe van nietigheid 
van de proef indien hiervan wordt afgeweken. 

10. Indien de preliminaire proef niet met succes wordt volbracht, blijft de som van 50 
euro eigendom van SKEPP vzw.  

11. Bij falen van de claimer bij de preliminaire proef, moet de claimer minstens 36 
maanden wachten alvorens een nieuwe aanvraag in te dienen. SKEPP kan nieuwe 
proeven weigeren indien er geen nieuwe elementen zijn die doen vermoeden dat 
een nieuwe proef tot andere resultaten zou leiden. 

12. Indien de preliminaire proef met succes wordt volbracht, krijgt de claimer de som van 
50 euro terug, vermeerderd met een bedrag van 500 euro. De betaling volgt binnen 
de 30 kalenderdagen op een rekeningnummer door de claimer aangeduid (eigen 
rekening of die van het goede doel). 



13. De claimer zal vervolgens worden uitgenodigd tot een herhaling van de test in een 
zogenaamde eindproef. Bij deze eindproef is een deurwaarder die door beide 
partijen werd aangesteld aanwezig en eventuele externe experten die door SKEPP 
worden uitgenodigd. Dit kunnen wetenschappers, statistici, ingenieurs, goochelaars 
en mentalisten zijn, of elke andere discipline die SKEPP vzw relevant acht. 

14. Opnieuw zal de claimer een voorstel tot testprotocol dienen in te dienen voor deze 
eindproef. 

15. Dit voorstel wordt door de door SKEPP vzw aangeduide experts geëvalueerd en 
eventueel kan een tegenvoorstel worden overgemaakt aan de claimer.  

16. Indien beide partijen (de claimer en SKEPP vzw) het eens raken over het testprotocol 
voor de eindtest, zal een afspraak worden gemaakt voor de eindproef. Tijdens de 
eindproef wordt het protocol gevolgd, op straffe van nietigheid van de proef indien 
hiervan wordt afgeweken.  

17. Zowel de pre-test als de eindtest zullen op video worden opgenomen. De claimer is 
akkoord dat alle gegevens (foto, film, video, geluidsopnamen, teksten ) verzameld 
binnen het kader van de aanvraag en uitvoering van de testen ongehinderd kunnen 
gebruikt worden door SKEPP en haar afgevaardigden. Er zal een aparte 
toestemmingsverklaring dienen te worden ondertekend en toegevoegd worden aan 
het toetredingsdocument, conform de Europese privacywetgeving (GDPR). 

18. Voor zowel de preliminaire test als de eindtest geldt dat enkel de in het protocol 
aangeduide personen (onderzoekers, getuigen van de claimer en SKEPP vzw) mogen 
aanwezig zijn. Derden worden niet toegelaten. Elke poging door een derde persoon 
om de test of de resultaten te beïnvloeden of om informatie te vergaren of door te 
spelen, wordt beschouwd als bedrog en leidt tot een onmiddellijke stopzetting van 
de proef. 

19. Lijkt de eindproef met succes te zijn afgelegd, dan verbindt het bestuur van SKEPP 
vzw er zich toe binnen de veertien dagen bijeen te komen en het videomateriaal en 
dergelijke te bekijken. Het bestuur verifieert of aan alle voorwaarden werd voldaan. 
Als het bestuur oordeelt dat alles conform de afspraken verlopen is, zodat de 
eindtest als geslaagd moet worden beschouwd, dan geeft de voorzitter aan de 

notaris de opdracht de som van 25.000 € (vijfentwintig duizend euro) te betalen aan 
de claimer . 

20. SKEPP vzw zal 25.000 euro (vijfentwintig duizend euro) betalen aan  diegene die als 
eerste de eindtest heeft volbracht en geslaagd is volgens de afgesproken regels. De 
claimer mag ook als begunstigde een goed doel aanduiden, voor het gehele of een 
deel van het bedrag. De betaling volgt binnen de 30 kalenderdagen op een 
rekeningnummer door de claimer aangeduid (eigen rekening of die van het goede 
doel). 

21. Indien later zou blijken dat er een vorm van fraude of afwijking aan het protocol 
wordt vastgesteld, dan zal SKEPP vzw een aangetekende brief versturen met het 
verzoek om binnen de 30 kalenderdagen het bedrag van 25.000 euro terug te 
storten. Voldoet de claimer niet aan deze eis, dan zal een rechtzaak worden 
opgestart.  

 
 
  



Artikel 4 – toepassingsgebied 
Dit aanbod is beperkt tot de inwoners van België die het Nederlands volkomen machtig zijn. 
De pré-test en eindtest dienen beiden in België plaats te vinden. SKEPP vzw zal geen claimers 
die het Nederlands niet machtig zijn of inwoners uit andere landen aanvaarden. Deze 
claimers zullen worden verwezen naar de skeptische organisaties in de betrokken landen.  
Wie reeds een aanvraag of procedure bij een andere skeptische organisatie doorliep, komt 
niet meer in aanmerking voor de Sisiphusprijs van SKEPP vzw. 
 
Artikel 5 – geldigheid 
Enkel de Raad van Bestuur van SKEPP vzw is bevoegd om een overeenkomst aan te gaan om 
de paranormale gaven van de claimer te onderzoeken. De Raad van Bestuur moet de finale 
goedkeuring of afkeuring geven nadat een prétest wordt aangevraagd. Enkel schriftelijke 
overeenkomsten zijn geldig. SKEPP vzw bezorgt aan de claimer de goedkeuring met 
vermelding van het testprotocol, ondertekend door de voorzitter en de penningmeester, die 
beiden de goedkeuring ondertekenen.   
 
 
Artikel 6 – uitsluitingen 

• Goochelaars, mentalisten en illusionisten zijn van dit aanbod uitgesloten. 

• Ieder gebruik van goocheltrucs tijdens de proef zal als bedrog worden beschouwd en 
maakt de hele proef ongeldig en het contract verbroken. Zelfs al werd tijdens de test 
zelf geen fraude, trucage of afwijking gedetecteerd, dan kan later videomateriaal of 
getuigenis aangewend worden om dit aan te tonen. 

• Wie bij een vorige proef bedrog pleegde of afweek van het testprotocol wordt 
automatisch uitgesloten.  

• Volgende onderwerpen of thema’s zijn eveneens uitgesloten: 
o beweringen van religieuze aard, over het bestaan van god, duivels of engelen, 

exorcisme enz.; 
o beweringen over het doen opgaan van de zon of doen bewegen van de 

sterren, over beïnvloeden van het weer of klimaat; 
o handelingen die gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid wegens 

vergiftiging, ademnood, uithongering, verdrinking, drugs, wapens, gevaarlijke 
apparaten, enz.;  

o handelingen die in overtreding met de wet zijn;  
o elke handeling waarbij een dier of mens psychisch of fysisch dreigt gekwetst 

of gedood te raken;  
o medische handelingen, bijvoorbeeld met het oog op genezing van ziekten of 

gebreken. 
 
Artikel 7 – aansprakelijkheid  
 
Indien een claimer psychische of fysische schade, alsook gevolgschade (bijvoorbeeld 
arbeidsongeschiktheid) oploopt die het gevolg zijn van het deelnemen aan het testprotocol, 
is dit geheel zijn/haar verantwoordelijkheid. De claimer ontslaat SKEPP en haar 
medewerkers uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid voor dergelijke eventuele schade, 
zowel van directe als van indirecte aard. 
 



 Artikel 8 – Nietigheid  
 
De nietigheid van één of meerdere van de voorgaande artikels heeft geenszins de nietigheid 
van het gehele reglement tot gevolg. 
 
 
Artikel 9 – betwistingen bevoegde rechtbank 
Op dit reglement is het Belgisch recht van toepassing.  
In geval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het Rechtsgebied Antwerpen 
bevoegd. 


