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PRIJS JOSEPH MERLOT - JOSEPH LECLERCQ 
 
 

De Prijs Joseph Merlot - Joseph Leclercq werd in 1964 ingesteld door de Belgische 
afdeling van het CIRIEC en heeft als doel het belonen van een doctoraatsthesis in het 
vlak van de publieke economie en uitgevoerd in een van de disciplines van de 
menswetenschappen (economie, management, politieke wetenschappen, openbaar 
bestuur, recht, sociologie, enz.). 
 
De Prijs dient de herdenking van twee pioniers en promotors van het openbare bedrijf, 
Joseph Merlot en Joseph Leclercq, en wenst het wetenschappelijk onderzoek naar 
publieke economie te stimuleren, in het bijzonder met betrekking tot de diensten van 
algemeen belang, de instrumenten van overheidsbeleid en de evaluatie. 
 
 
Joseph Merlot (1885 - 1959) 
 
Afkomstig van Seraing, neemt actief aan de lokale politiek deel, gemeenteraadslid, schepen en dan 
burgemeester van Seraing (1921-1946). Hij zet zijn loopbaan op nationaal Belgisch vlak verder als 
volksvertegenwoordiger van het arrondissement Luik (1924-1958) en wordt enkele keren minister: 
Minister van Openbare Werken en Opslorping van de Werkloosheid (1936-1938), Minister van 
Binnenlandse Zaken (1946), Minister van Begroting (1946-1948) en Minister van Algemeen Bestuur en 
Pensioenen (1948-1949). Joseph Merlot engageerde zich ook in de Onderlinge Maatschappij der 
Openbare Besturen (OMOB) als voorzitter van 1928 tot 1959 en in ziekenfondsen. In 1947 is Joseph 
Merlot bij de stichtende leden van een lokale afdeling van het CIRIEC. 
 
 
Joseph Leclercq (1886 - 1961) 
 
Op jonge leeftijd engageert hij zich al voor de syndicale actie en de coöperatieve beweging. De politicus 
oefent daarna tal van functies op het lokale en provinciale vlak uit. Gemeenteraadslid, vervolgens 
schepen van Beyne-Heusay; lid van de Provincieraad, bestendig afgevaardigde en uiteindelijk 
gouverneur van de provincie Luik in 1944. Joseph Leclercq speelt ook een doorslaggevende rol op 
lokaal economisch vlak. Van bij de oprichting van de Waalse Economische Raad is hij bestuurder en 
levert hij een aanzienlijke bijdrage tot de werking van tal van intercommunales: voorzitter-stichter van 
de AIM - Association intercommunale de mécanographie (Intercommunale Vereniging voor 
Mecanografie), de SOCOLIÉ - Société coopérative liégeoise d’électricité (Luikse Coöperatieve 
Maatschappij voor Elektriciteit) en de ALG - Association liégeoise du gaz (Luikse Vereniging voor Gas); 
voorzitter van de ALE - Association liégeoise d’électricité (Luikse Vereniging voor Elektriciteit); promotor 
voor de ontwikkeling van de Luikse haven. En stichter van de Luikse provinciale afdeling van het CIRIEC 
(Internationaal Onderzoeks- en Informatiecentrum voor Openbare, Sociale en Coöperatieve Economie), 
het toekomstige Belgische CIRIEC. 
 
 

De Prijs Joseph Merlot - Joseph Leclercq bedraagt 3.500 EUR en wordt om de drie jaar 
toegekend door een jury. Bij afwezigheid van een doctoraatsthesis die de toekenning 
van de prijs rechtvaardigt, kan een masterproef beloond worden met 1.500 EUR. 
 
De Prijs 2018 wordt gefinancierd door de Provincie Luik, RESA (hoofdbeheerder van de 
elektriciteits- en gasdistributienetten in de provincie Luik) en twéé Luikse 
intercommunales CILE en Intradel. Deze sponsors houden op die manier de herinnering 
aan de stichters van de Belgische afdeling van het CIRIEC levendig. 
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PRIJS JOSEPH MERLOT-JOSEPH LECLERCQ 

 
2021 

 
OPROEP TOT KANDIDATEN 

 
 
Reglement 
 
Art. 1 : De Prijs Joseph Merlot-Joseph Leclercq heeft als doel het belonen van een 

doctoraatsthesis (of een gelijkwaardig werk) of een masterproef handelend over één 
of meerdere aspecten met betrekking tot overheidsbedrijven, de openbare 
economie, met name diensten van algemeen belang, economische beleids-
instrumenten (bijv. industriële reconversie, nieuwe financieringswijzen, overheids-
investeringen, publiek-private partnerschappen, regelgeving, evaluatie, ...). 

 
Art. 2 : De kandidaten moeten Belg of onderdaan van de Europese Unie zijn of in België 

verblijven. Hun werk moet in één van de drie landstalen of in het Engels geschreven 
zijn.  Het moet gerealiseerd zijn tussen 1 september 2018 en 31 augustus 2021. 

 
Art. 3 : De Prijs wordt om de drie jaar toegekend onder voorbehoud van het bestaan van 

een werk van kwaliteit dat de toekenning van de prijs rechtvaardigt. 
 

Het bedrag voor 2018 is 3 500 € voor een doctoraatsthesis. Het bedrag van deze 
prijs kan gebruikt worden om de doctoraatsthesis bij de uitgeverij Peter Lang te 
publiceren in de collectie Social Economy & Public Economy, waar het CIRIEC 
verantwoordelijk is voor de eindredactie. 
 
Het bedrag voor 2018 is 1.500 € voor een masterproef. 

 
Art. 4 : De kandidaten dienen hun aanvraag, een motivatiebrief, hun CV, een summary in 

Engels (5.000 – 6.000 tekens) en 5 exemplaren van hun werk vóór 15 september 
2021 te sturen naar het CIRIEC, Université de Liège, Quartier Agora, Place des 
Orateurs 1, Bât. B 33, bte 6, 4000 Liège, waar alle bijkomende informatie kan 
verkregen worden (ciriec@uliege.be). 

 
Art. 5 : De Prijs zal toegekend worden door een jury samengesteld uit minstens vijf leden, 

gekozen door de Raad van Bestuur van de Belgische afdeling van het CIRIEC. De 
jury zal bestaan uit universiteitsprofessoren waarvan minstens twee van de 
Universiteit van Luik, uit minstens twee vertegenwoordigers van de verschillende 
instellingen die de oprichting van het Fonds zullen mogelijk gemaakt hebben en uit 
de Secretaris generaal van het CIRIEC die het voorzitterschap op zich zal nemen. 

 
Art. 6 : De Prijs zal eind 2021 aan de laureaten worden uitgereikt. 
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