Reglement Akademiepenning
Artikel 1 Algemeen
a. De Akademiepenning wordt sinds 1983 tweejaarlijks uitgereikt door de KNAW.
b. De Akademiepenning is bedoeld als erkenning voor een persoon die zich zeer verdienstelijk heeft
gemaakt voor (de bloei van) de wetenschap in Nederland, in de ruimste zin.
c. De Akademiepenning bestaat uit een verguld zilveren medaille.

Artikel 2 Laureaten
a. Een persoon die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor (de bloei van) de wetenschap in
Nederland, in de ruimste zin.
b. Bedoelde verdienste voor de Nederlandse wetenschap kan onder andere betrekking hebben op
wetenschapsbeoefening, (Europees) wetenschapsbeleid en valorisatie in brede zin.
c. Leden van de KNAW, De Jonge Akademie en de Akademie van Kunsten komen niet in aanmerking
voor de Akademiepenning.

Artikel 3 Selectiecriteria
Een grote verdienste voor de wetenschap in Nederland, in de ruimste zin, kan onder meer blijken uit
publicaties, publieke optredens, commissie-, beleids -, of bestuurswerkzaamheden.

Artikel 4 Nominatie
a. De volgende personen en instellingen kunnen nominaties indienen voor de Akademiepenning:
- Leden van de KNAW, De Jonge Akademie en de Akademie van Kunsten
Colleges van Bestuur van Nederlandse universiteiten
Bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
- Bestuur van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH)
b. Elke nominator kan per nominatieronde maximaal twee kandidaten nomineren.
c. Nominaties vinden plaats door het invullen en indienen van het door de KNAW beschikbaar
gestelde nominatieformulier, met onder meer een schriftelijke motivatie voor de nominatie van
één of meer kandidaten.
d. Het formulier en andere gevraagde documenten dienen voor de vastgestelde sluitingsdatum te
worden ingezonden naar een door de KNAW vastgesteld mailadres.
e. Bestuursleden van KNAW, De Jonge Akademie en de Akademie van Kunsten kunnen geen
nominaties indienen.

Artikel 5 De beoordelingscommissie
a. Het KNAW-bestuur benoemt een commissie van 5 KNAW-leden.
b. De voorzitter is alternerend afkomstig uit een van de vier KNAW domeinen.
c. De overige vier leden - één lid per KNAW-domein - zijn afkomstig uit
- het domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen,
- het domein Geesteswetenschappen,
- het domein Natuur- en Technische Wetenschappen
- het domein Medische, Medisch biologische en Gezondheidswetenschappen;

d. De beoordelingscommissie neemt een besluit tot voordracht aan het KNAW-bestuur van één van
de genomineerden voor toekenning van de Akademiepenning.
e. Bij onvoldoende kwalitatief hoogwaardige nominaties kan de commissie het KNAW-bestuur
voorstellen te besluiten de Akademiepenning in het betreffende jaar niet uit te reiken.
f. De beoordelingscommissie besluit met meerderheid van stemmen. Voor besluitvorming moeten
tenminste drie leden aanwezig zijn.

Artikel 6 Toekenning
a. De commissie legt haar voordracht voor toekenning van de Akademiepenning voor aan het
KNAW-bestuur.
b. Het KNAW-bestuur beslist over de definitieve toekenning van de Akademiepenning.

Artikel 7 Uitreiking
De uitreiking van de Akademiepenning geschiedt door de president van de KNAW tijdens de
Akademiemiddag in het jaar van uitreiking, dan wel tijdens een speciaal daartoe te organiseren minisymposium in overleg met de laureaat.
Artikel 8 Slotbepaling
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het KNAW-bestuur.

Artikel 9 Citeertitel en inwerkingtreding
1. Dit reglement kan worden aangehaald als ‘Reglement Akademiepenning KNAW’.
2. Dit reglement treedt in werking op 18 september 2018.
Vastgesteld in de vergadering van het KNAW-bestuur op 18 september 2018.

